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Wie komt ons bestuur versterken? 
We vergaderen niet veel. Het is niet ingewikkeld, maar we willen dolgraag een paar nieuwe 
bestuursleden verwelkomen. Wat is er te doen?  
Wij vergaderen 3x per jaar. Wij organiseren trainingen voor onze leden en organiseren jaarlijks iets 
leuks voor onze leden. Wilt u ons daarbij helpen? Neem dan contact op met ons.  
Dit kan door te bellen met  Johan Vruwink; 06-22860039 of via de mail; aed@markelosebroek.nl 
 
 
Wijzigingen email adres of bankgegevens 
Door de komst van glasvezel hebben velen van u een nieuw email adres. 
Om digitale AED informatie te kunnen blijven ontvangen verzoeken wij u, indien u dit nog niet heeft 
gedaan, uw nieuwe mailadres te mailen naar; aed@markelosebroek.nl  
Als uw bankgegevens wijzigen kunt u dit telefonisch doorgeven aan Herma Bonenkamp; 06-12435648 
of via de mail;  aed@markelosebroek.nl 
 
 
Bedankt! 
Wij bedanken u hartelijk voor het geld dat wij dankzij u hebben ontvangen van de Rabobank 
Clubaktie. Totaal hebben we € 348,10 bijgeschreven gekregen, super dank hiervoor!  
 
 
Nog een bedankje! 
Ruim € 1000,00 heeft u in 2017 gestort op rekening van de AED Stichting! 
Afhankelijk van uw verzekering kunt u uw cursus declareren bij uw zorgverzekeraar, die het bedrag 
dan terug storten op uw bankrekening. Dit bedrag kunt u dan weer overmaken naar :  
St. Markelosebroek Hart voor elkaar, o.v.v. cursusgeld, banknummer NL23 RABO 0134679679.    
 
 
Vervanging AED’s  
Dit jaar gaan wij ons oriënteren op de vervanging van een aantal AED’s in 2019. Wij laten ons 
informeren over de mogelijkheden en wij informeren hier ook bij andere AED initiatiefgroepen 
binnen de Hof van Twente. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover meer te kunnen 
informeren. 
 
  
Een AED training volgen?   
De cursus is gratis voor alle inwoners van het Markelosebroek vanaf 18 jaar en ouder. 
Meld je aan via de mail;  AED@markelosebroek.nl   Op de site www.markelosebroek.nl 
is ook het formulier te vinden voor het aanmelden voor de AED training.  
  
 
Met vriendelijke groeten, Stichting Markelosebroek  voor elkaar. 
Johan Vruwink, Dianne Markvoort,  Herma Bonenkamp, Arjan Kranenberg, Ria Stokreef, Egbert 
Nijkamp. 
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