
                  

Secretariaat NVDA Regio Gelderland 
Femke Klinkenberg-Kloosterman 

Corellistraat 11 
6904 KP  Zevenaar 

nvda_gelderland@hotmail.com    
 

Hallo collega, 
 
Zoals elk jaar organiseren we de (herhalings)cursus REANIMATIE en AED. 
Je leert deze avond de actuele reanimatieregels en er zal geoefend worden met reanimatiepoppen 
en AED. De docenten deze avond zijn Mevr. Yvonne Heeregrave, kaderinstructeur EHBO / instructeur 
reanimatie en Dhr. Jubbe Rasker, instructeur (P)BLS/AED. 
 
Wanneer: woensdag 6 april en dinsdag 12 april 
Waar:  aula van Basisschool de Abacus, van Voorststraat 21 te Huissen.  
  Ingang via het schoolplein. I.v.m. eenrichtingverkeer moet je via de Van Gelrestraat 
  aanrijden, aldaar ook parkeergelegenheid. 
Kosten:  voor NVDA-leden € 12,50 en voor niet-leden € 37,50.  
 
We hebben dit jaar gekozen voor een andere opzet. We gaan per avond in twee groepen werken. 
Als je je opgeeft, geef je aan welke dag je wilt, maar ook welke tijd. 
Uiteraard ga je pas weg als je voor jezelf het gevoel hebt dat je voldoende hebt geoefend. 
 
Om je op te geven voor de cursus, stuur je het onderstaande inschrijfformulier uiterlijk 25 maart 
naar het regiosecretariaat én wordt ook het cursusbedrag overgemaakt op rekeningnummer  
NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland o.v.v. naam deelnemer(s) en “reanimatie 2016”.  
Eén aanmelding per formulier, bij meerdere aanmeldingen graag het aanmeldformulier kopiëren.  
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen worden geaccepteerd.  
 
In de Kwaliteitscriteria van het Kwaliteitsregister wordt gesteld dat jaarlijks voor  
herhaling reanimatie/AED 1 punt kan worden bijgeschreven in het portfolio.  
 
NVDA-leden hebben voorrang boven niet-leden. 
Alleen als de cursus vol is, krijg je hiervan bericht. Met andere woorden: zonder tegenbericht ben je 
deze avond van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Femke Klinkenberg en Miranda Janssen namens NVDA regio Gelderland 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nvda.nl/jouw-regio/gelderland/


INSCHRIJFFORMULIER REANIMATIE 
 
 Ja, ik wil graag deelnemen aan bovengenoemde cursus 

 Op woensdag 6 april 18.45 uur – 19.15 uur 

 Op woensdag 6 april 19.30 uur – 20.00 uur 

 Op dinsdag 12 april 18.45 uur – 19.15 uur 

 Op dinsdag 12 april 19.30 uur – 20.00 uur 
 
VOLLEDIGE NAAM :  …………………………………………........................................... 
 
ADRES:     …………………………………………........................................... 
 
POSTCODE+ WOONPLAATS:  …………………………………………........................................... 
 
TELEFOONNUMMER:   …………………………………………........................................... 
 
E-MAIL ADRES:    …………………………………………........................................... 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER  NVDA:  …………………………………………........................................... 
Is er sprake van een groepslidmaatschap, vermeld dan alleen je individuele lidnummer!  
 
================================================================ 
    
deelnemer heeft tevens het cursusgeld van 
  
€ 12,50 NVDA-leden 
€ 37,50 niet-leden 
 
voor bovenstaande nascholing overgemaakt / laten overmaken op rekening  
NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland  
van: 
 
Bankrekeningnummer:   …………………………………………........................................... 
 
Naam rekeninghouder:   …………………………………………........................................... 
 
Woonplaats:    …………………………………………........................................... 
 
Datum:     …………………………………………........................................... 
 
 
 
Handtekening:    …………………………………………........................................... 
 
Bij annulering binnen 10 dagen voor de cursusdatum is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. 
 
Dit formulier uiterlijk 25 maart sturen naar:   
NVDA Regio Gelderland 
T.a.v. Femke Klinkenberg-Kloosterman 
Corellistraat 11 
6904 KP  Zevenaar 


