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Het evenementen jaar 2010
start gelijk met een topper:
GIRO de I’talia. De Giro is
een van de grootste wielerkoersen ter wereld. Het evenement zal in meer dan 120
landen live worden uitgezonden, een mooie kans voor
Event-Safe om zich aan de
buiten wereld te tonen.
Onze taak als medische zorgverlener is het zorg dragen
voor de eerste hulp aan bezoekers op het evenementen
terrein. In de binnenstad van
Middelburg worden tussen de
25 en 40 duizend bezoekers
verwacht tijdens het evenement.

nodig. Daarnaast hebben we
de verbindingsdienst en de
catering. Al met al hebben we
een 50 tal vrijwilligers nodig
op deze dag.

Voor dit evenement kunnen
we nog hulpverleners gebruiken.

Event-Safe zal op deze dag
aanwezig zijn met ondermeer
Bikers, EHBO Motoren en in
samenwerking met de van
Dixhoornbrigade zijn we zelfs
op het water aanwezig.
De eerste EHBO’ers beginnen die dag al om 5 uur in de
ochtend en de laatste zal om
00 uur het licht van de GIRO
uitdoen. De meeste EHBO’ers zullen actief zijn tussen
twaalf en zes uur.

GIRO Middelburg 10-5-2010

Tijdens het evenement hebben we 40 BLS/EHBO’ers
VOOR UW AGENDA
 13 maart Pre GIRO
oefening
 20 maart motorcross
 10 april BLS/AED
herhalingscursus
 17 april BLS/AED
herhalingscursus
 24 april motorcross

Event-Safe meets Queen
De hulpverlening tijdens Koninginnedag heeft Event-Safe
niet binnen gehaald.
Maar op dinsdag 2 februari
heeft Event-Safe in samen
werking met evenementen
beveiliger Delta-Safe zorg
gedragen voor de veiligheid
van koningin Beatrix en 650

VIPS. De koningin kwam
naar scheepswerf Amels om
een nieuw schip van de Nederlandse marine te dopen.

Bron : ANP
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Opleidingen
Het opleiden van de vrijwilligers is een van de hoofdtaken
van Event-Safe.
Event-Safe wilt de vrijwilligers
de mogelijkheid geven om
hun kennis vast te houden en
uit te breiden.
Vanaf heden is het ook mogelijk om je EHBO herhalingslessen bij Event-Safe te volgen.
In maart staat de eerste oefening van het jaar gepland,
deze oefening zal een GIRO
gerelateerd karakter hebben.

De oefening zal gehouden
worden in een “verwarmde
“loods in Kapelle.
In de maand april zijn er twee
trainingsdagen ingepland. De
kantine van Sporthal de Belt,
in Oost-Souburg zal het decor
worden van twee BLS trainingsdagen.

Event-Safe gaat binnenkort
van start met het geven van
EHBO / BLS cursussen aan
nieuwe vrijwilligers. Alle cursisten zullen een geldig
EHBO diploma krijgen volgens Oranje Kruis norm. De
cursus is inclusief verbandleer
en AED gebruik.

Tijdens de BLS training zal
Bert onze kennis van AED,
reanimatie en levensreddende
handelingen op de proef stellen en verder bijschaven.

Strandcross Vlissingen
“Een polsbreuk of een
schouder uit de kom,
het is normaal in de
motorsport “

Wie kent het niet? De jaarlijkse strandcross op het badstrand van de gemeente Vlissingen.
Wat minder mensen weten is
dat MSV de Uitlaat ook een
eigen circuit heeft in Ritthem.
Jaarlijks worden hier diverse
wedstrijden verreden. Kinderen vanaf zes jaar kunnen hier

hun kunsten al aan het publiek tonen.
Event-Safe heeft een overeenkomst gesloten om de medische zorg uit handen te nemen van MSV de Uitlaat. We
gaan de strandcross en de
wedstrijden op het eigen circuit verzorgen. Veel van de
vrijwilligers zijn al bekend met

het fenomeen motorcross.
Het is een aparte tak van
sport met af en toe heftige
ongelukken. Een polsbreuk of
een schouder uit de kom, het
is normaal in de motorsport.
Later dit jaar zal er in een van
de praktijk trainingen uitvoerig getraind worden op hoge
snelheid trauma’s.
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Achter de schermen
Wat gebeurt er allemaal in de
wintermaanden bij de stichting? Het is zo rustig op de
mail! Deze vragen krijgen we
geregeld van vrijwilligers.
In de wintermaanden is er een
dip van evenementen waarbij
EHBO verleent dient te worden. De meeste organisaties
gebruiken de koude maanden
om voorbereidingen te treffen
voor een nieuw evenementen
jaar.
Zo gebruiken wij ook de wintermaanden om alles achter de

schermen voor te bereiden
voor een nieuw en succesvol
jaar. Zo zijn we in de koude
periode bezig geweest met het
binnenhalen van evenementen, het zoeken naar goede
vrijwilligers en het inventariseren wat we komend jaar nodig
hebben aan materialen.
Event-Safe heeft de winter
ook gebruikt om partnerschappen aan te gaan. We zijn
een stichting die voor een
evenementenorganisator alle
medische zorgen uit handen
wilt nemen.

Zo zijn we al geruime tijd
bezig om ons portofoon netwerk te optimaliseren. Vrijwilliger Willem Brizee is de laatste maanden vele uren bezig
geweest met het prepareren
van de communicatie middelen. We kunnen nu met trots
zeggen dat we een degelijk
netwerk op kunnen zetten bij
een evenement. Een reikwijdte van 15 kilometer tussen de
vrijwilliger buiten en de meldkamer van Event-Safe mag
geen probleem meer opleveren.

De drie bikes voor
dat ze in Event-Safe
kleur gespoten zijn.

Aanmelden voor een evenement
Met regelmaat stuurt de stichting mails naar de vrijwilligers
met nieuwe evenementen.
Mocht jij beschikbaar zijn
voor een evenement stuur dan
een mail naar eduard@eventsafe.nl of neem telefonisch
contact op.
Zo kunnen we alle evenementen inplannen en zorgen dat
alles bemant wordt door vol-

doende vrijwilligers. Nieuwe
vrijwilligers zullen altijd gekoppeld worden aan vrijwilligers die al jaren in de evenementen hulpverlening zitten.
Dat is voor de meeste wel een
veilig gevoel.
Voor alle evenementen geldt
dat je reis-en tolkosten kan
indienen. Mail deze dezelfde
dag door samen met je bank-

rekening en we zorgen ervoor
dat het binnen tien dagen op
je rekening staat.
Bij alle evenementen zal er
gezorgd worden voor consumpties en indien nodig
maaltijden. Vaak zal EventSafe voor de catering zorgen.
Heeft u beperkingen in uw
eetpatroon, laat het ons weten.

“Voor alle
evenementen geldt dat
je reiskosten kan
declareren”

Dubbel Lid: EHBO, NRK, NGS of MES?
Veel van de vrijwilligers zijn
lid van meerdere medische
verenigingen. Zo is er zelfs
één vrijwilliger die van vijf
verenigingen lid is.
Een groot deel is lid van een
plaatselijke Rode Kruis afdeling of EHBO vereniging.
Een aantal is echter ook lid
van MAI of MES. De laatste

twee organisaties zijn vooral
buiten Zeeland werkzaam
Zo hebben we ook een aantal
sportmasseurs in de groep.
Deze zijn meestal lid van de
NGS vereniging.
Kan dit dan?
Het antwoord daarop is: JA.
Wij maken geen onderscheid

tussen afkomst van hulpverleners en willen aan de vrijwilligers een ruim aanbod bieden
van evenementen waarbij zij
hun vaardigheden op pijl kunnen houden.
Heeft u meer vragen over dit
onderwerp? jean@eventsafe.nl

BLS en ALS rusten uit

Colofon:
Eduard Vroomen
Vlissingsestraat 158
4388HH Oost-Souburg
info@event-safe.nl

Evenementen en cursus data
Za 13 maart 9.00/12.30 pre GIRO oefening

Kapelle

Allen

Za 20 maart 9.30/17.00 Motorcross

Ritthem

2 pers

Za 10 april 9.00/12.00 BLS training (AED,reanimatie)

Oost-Souburg

Allen

Za 17 april 9.00/12.00 BLS training (AED,reanimatie)

Oost-Souburg

Allen

Za 24 april 9.30/17.00 Motorcross

Ritthem

2 pers

Za 30 april 14.00/24.00 Groot dance feest (onder voorbehoud)Vlissingen

10 pers

Ma 10 mei 12.00/18.00 GIRO

Middelburg

40 pers

Do 13 mei

9.30/17.00 Motorcross

Ritthem

2 pers

Za 15 mei

9.00/17.00 Voorjaarsmarkt griffioen

Middelburg

Vol

Za 22 mei

9.00/17.00

Ritthem

2 pers

Zo 23 mei

9.30/17.30 Horeca voetbal toernooi

Vlissingen

2 pers

Za 12 juni

9.30/17.00 Motorcross

Ritthem

2 pers

Za 19 juni

8.30/17.00 Zeeuws kampioenschap judo

Vlissingen

2 pers

Za 24 juli

9.30/17.00

Ritthem

2 pers

Vr 13 aug. 13.00/17.00 Colijnsplaatsedagen

Colijnsplaat

2 pers

Za 14 aug. 10.00/18.00 Colijnsplaatsedagen

Colijnsplaat

2 pers

Za 21 aug.

Ritthem

2 pers

Kortgene

2 pers

Za 11 sept. 9.30/17.00 Motorcross

Ritthem

2 pers

Za 16 okt.

Ritthem

2 pers

Vlissingen

10 pers

Motorcross

9.30/17.00 Motorcross

Za 11 sept. 12.00/
Overdracht aanhangwagen

Motorcross

Sloeproeien

9.30/17.00 Motorcross

Zo 31 okt. 11.00/17.00 Strandcross
Opgeven kan via eduard@event-safe.nl of via 06-47 19 67 30
N.B. Ook halve diensten draaien is mogelijk!

