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Reanimatie en AED
Het beste wat je kunt leren, in de hoop
dat je het nooit hoeft te gebruiken, de
cursus Reanimatie en Automatische
Externe Defibrilator (AED)! Afgelopen
donderdag zijn 20 (senior)Vormer leden
op herhaling gegaan voor deze cursus
en  allen zijn geslaagd! Mooi dat deze
leden na de primaire cursus ook weer
de moeite namen om aan de herhalings-
cursus deel te nemen. Het is zogezegd
goed volk..!

Iets voor mij..?
Tijdens een reanimatiecursus leer je
reanimeren en een AED bedienen. Je
weet daarna hoe je moet handelen bij
een hartstilstand. Het is fijn wanneer veel
leden kunnen reanimeren en met de AED
weten om te gaan. Ben je in om een
reanimatiecursus te volgen? Meld je aan
bij bestuurslid Theo Geutjes. Wanneer
er genoeg aanmeldingen zijn, kan er nog
een cursus georganiseerd worden.
Voor degene die het nog niet zou weten,
LTV Vormer heeft in het clubhuis een AED
hangen...

Wist je dat..?
Je hoopt het nooit mee te maken, maar
per dag krijgen 300 mensen in
Nederland een hartstilstand. Terwijl ze
op de fiets zitten, hardlopen, aan het
werk zijn, in de bioscoop zitten. Weet
jij wat je moet doen als je iemand in
elkaar ziet zakken..? Toch maar eens
overwegen met je tennismaatjes een
cursus te volgen..?

Toch nog even dit...
Op 27 november is er een ingelaste
Algemene Ledenvergadering.
Naast de begroting gaan we het ook
hebben over de openstelling van het
clubhuis. Aan de openstelling zijn
weliswaar de verplichte bardiensten
gekoppeld, maar het gaat om de
ópenstelling. Immers, het clubhuis is
het centrale hart van LTV Vormer. In het
clubhuis worden niet alleen de
resultaten van het tennissen
besproken, maar ook hoe het met je
tennisvrienen gaat, hoe gaat het met
het kinderpardon, wat moeten we met

het klimaatakkoord, hoe waren de
vakanties? Kortom daar ontstaan niet
alleen vriendschappen, ze vinden er
ook de bevestiging en ze beklijven er.
Het is dus zeker waard om naar de ALV
te gaan en daar met trots mee te
stemmen over het klimaat bij LTV
Vormer..!

Nieuwe Website
Wellicht een verrassing, maar de
nieuwe website , www.Vormer.nl is
operationeel. Heb je opmerkingen?
Verbeteringen? Laat maar horen wat je
er van vindt..!

Tot slot:
Kom op 27 november naar de
Algemene Ledenvergadering anders:


