Beste inwoners van Laar.
Sinds september 2012 hangt er een AED op de Aldenheerd 13 (bij de Fam.Eekhof, Jan en Annemieke).
De AED is bereikbaar vanaf de oprit en hangt rechts tegen de muur bij de garage. Naast de AED hangt het rode
sleutelkastje.
Met het stalen breekhamertje tik je het ruitje in om de sleutel te pakken om de AED kast open te maken.
De AED kan ingezet worden voor hulp bij burgers bij een hartstilstand.
Hier blijft het niet bij, de Stichting “Hart voor Laar” geeft cursussen en vervolgcursussen Reanimatie en bediening van
de AED. Dit doen wij officieel via de Nederlandse Hartstichting met een erkend certifikaat.
Momenteel zijn er al ca. 40 mensen die de cursus succesvol gevolgd hebben.
Mensen die zich op willen geven voor een cursus reanimatie/ AED kunnen dit al doen via onderstaand
inschrijfformulier. Een cursus reanimatie / AED duurt 2 avonden van 2 uur.
U kunt zich ook aanmelden via onze site www.hartvoorlaar.nl of via dit formulier.
Mensen die al een geldig certificaat hebben kunnen zich aanmelden via de site of inschrijfformulier.
U kunt zich op onze site ook aanmelden als vriend van onze stichting.
Wat zijn de voordelen:
-ieder gezinslid 18 jaar of ouder en inwoner van Laar mag gratis de cursus reanimatie/AED volgen
-de herhalingscursus is ook gratis (behoudens consumpties Beej Bertje).
-de 5Euro per jaar wordt gebruikt voor het onderhoud en vervangen accu van de AED op lange termijn.
Tevens hebben wij ervoor gezorgd dat er ook begeleiding/ondersteuning door een extern bedrijf plaatsvind voor
diegenen die gebruik hebben gemaakt van de AED.
Inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij de bestuursleden van de Stichting “Hart voor Laar”:
Toine van Laarhoven (secretaris/penningmeester), Aldenheerd 16
Mia Aendekerk (p.r./contact Dorpsraad), Laarderweg 41
Wilhelmien van den Heuvel (NRR instructrice), Laarderweg 45
Johan Smolenaers (voorzitter/technische commissie), Laarderschans 14
Met vriendelijke groet,
Stichting Hart voor Laar
Inschrijfformulier
Ik wil graag een reanimatie/ AED cursus volgen:
Naam:…………………………………………
Adres:…………………………………………
Telefoonnummer:…………………………….
Email:…………………………………………
Ik wil me aanmelden voor inzet en heb al een geldig certificaat:
Naam:…………………………………………
Adres:…………………………………………
Telefoonnummer:…………………………….
Email:…………………………………………
Inschrijfformulier, VRIEND van de Stichting Hart voor Laar.
Ja, ik wil VRIEND van de Stichting Hart voor Laar worden, voor € 5,- per jaar per gezin voor een periode van 5 jaar,
en machtig hierbij de Stichting Hart voor Laar tot automatische incasso:
Naam:......................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................
Telefoonnummer:....................................................................................................
E-mail:.....................................................................................................................
Bankrekeningnummer:............................................................................................
Handtekening:..........................................................................................................
Stichting Hart voor Laar is ingeschreven in de K.v.K.52168670

Bankrekeningnummer ABN AMRO 545694965

