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Voorjaar 2017 
De lente is weer begonnen en het seizoen is alweer volop aan de gang. Tijdens de afgelopen maanden is er ook naast het 
veld van alles gebeurd. Zo openden we het jaar met een druk eerste weekend: eerst onze Nieuwjaarsborrel, waar Daniel 
Pots gehuldigd werd voor zijn 25-jarig jubileum bij AVV America, in Meterik hield ST Meterik/America JO19-1 haar 
kampioensreceptie en in de tent bij Boëms Jeu was het Kampioenengala van America, waar verschillende leden van AVV 
America (waaronder ook de Ierst voor haar 1ste Periodekampioenschap) het podium op mochten. 
Een week na de Carnaval stond de deur van Café Boëms Jeu open voor alle vrijwilligers van AVV America voor een 
welverdiend Vrijwilligersfeest. En op 11 maart staken verschillende vrijwilligers de handen uit de mouwen voor NL Doet. Zij 
hebben o.a. de reclameborden gewassen, enkele lichtmasten geverfd en de struiken gesnoeid. 
Kortom, we zijn weer helemaal klaar voor het voorjaar. Jullie ook? 

 

 



 

 

 

 

Samenwerking Meterik 
De totstandkoming van de nieuwe accommodatie begint concrete vormen aan te nemen. De ontwerp-commissie heeft al 
enkele keren bij elkaar gezeten om te brainstormen over het ontwerp van de nieuwe accommodatie. 
Inmiddels is Adviesbureau Kragten gestart met een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor de beste locatie van de 
nieuwe accommodatie. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek is voor de gemeente Horst a/d Maas de basis voor 
haar besluit. 

Wandelvoetbal 
Vanaf nu wordt er ook gewandeld op Sportpark Erica. Samen met Meterik zijn wij op 20 maart gestart met een groep die 
wekelijks een potje wil Wandelvoetballen. Momenteel zijn we nog aan het kijken op welke avond(en) dit zal plaatsvinden. Op 
www.avvamerica.nl houden we jullie op de hoogte over deze uitdagende vorm van voetbal, speciaal gericht op de oudere 
doelgroep. 

Vacatures 

Wij zoeken Interesse of meer 
info bij 

Nieuwe leider/trainer bij de Twed Peter Sanders 

3 Enthousiaste vrijwilligers om de 
Sponsorcommissie te versterken 

Sjoerd Wijnhoven 

Coördinator/planner voor de kantine Sjoerd Wijnhoven 

Kantinemedewerker, met name voor 
doordeweeks ‘s avonds 

Sjoerd Wijnhoven 



 

 

S.A.A.M. voor America en Meterik, de voortgang.......... 
 
Op 14 maart j.l. is door bureau Kragten een presentatie en “puzzelsessie” gehouden met de werkgroep SAAM en de 
betrokken verenigingen.  
Bureau Kragten is het bureau dat door de gemeente in de arm is genomen om een gedegen haalbaarheidsonderzoek te 
doen naar de opties en mogelijkheden voor een nieuw sportpark voor Meterik en America.  
De resultaten van alle gesprekken met de verenigingen, gemeente en de werkgroep werden gepresenteerd. Het gaat vooral 
om het verzamelen van informatie, feiten, inzichten, mogelijkheden en meningen die betrekking hebben op het te realiseren 
sportpark. Ook gingen de aanwezigen aan 
de slag met de mogelijke locaties, de mogelijke invulling en inpassing.  
 
Volgende stap is dat op basis van alle informatie door Kragten ook een financiële doorrekening gemaakt wordt van de 
mogelijke varianten. Dit geeft dan een inzicht in de financiële consequenties van de verschillende opties en keuzes die 
gemaakt kunnen worden. 
 
De deelnemende verenigingen en de werkgroep zullen begin april dit voorlopige eindrapport met de doorrekeningen 
ontvangen. Dan kan één en ander bestudeerd worden en door eenieder van commentaar, suggesties en opmerkingen 
worden voorzien.  
 
Tot slot zal bureau Kragten een eindrapport inclusief alle commentaren en opmerkingen aanleveren aan de gemeente. Deze 
zal dan, met alle informatie die voorhanden is, een voorstel gaan maken voor het college van B&W en voor de raad. 
Mogelijk zal het plan dan nog voor de zomervakantie aan college en raad ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
Ondertussen blijven de werkgroepen flink aan de gang met het verder uitwerken van de plannen, en de PR-werkgroep met 
de communicatie. We houden jullie op de hoogte ! 
 
Werkgroep SAAM. 
 



Dames voetbal: 

 

 

 

 

 

Dames onder de lat – Rianne Clephas (AVV America)  

vrijdag 24 maart 2017 
 

Deze week in de rubriek ‘Dames onder de lat’ spreken 
we met Rianne Clephas. Rianne traint naast haar eigen 
trainingen bij de club ook nog bij Maurice Bouten om 
zich op die manier nog verder te kunnen ontwikkelen. 
Lees hier haar verhaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Wie is Rianne Clephas?   
Ik ben Rianne Clephas, 19 jaar oud en woonachtig in Veulen. Ik volg de opleiding Ergotherapie aan de HAN in Nijmegen. 
Naast mijn opleiding sta ik zo’n 3 keer per week op het voetbalveld bij AVV America Dames 1. Dit doe ik met veel plezier. 
Verder vind ik het erg leuk om dingen te ondernemen met vrienden en familie.   

Wat is je levensmotto?  
Geniet van iedere dag!  

Hoe ziet je voetbalcarrière er tot nu toe uit?  
Toen ik 6 jaar was, ben ik begonnen met voetballen bij SV Leunen. Hier heb ik gevoetbald tot de D-jeugd. In die tijd heb ik 
de keuze gemaakt om te gaan keepen. Ik ben nog steeds blij dat ik deze keuze destijds gemaakt heb. In het seizoen 
2008/’09 ben ik uitgenodigd om te keepen bij het regionale meisjes team onder de 13 en regio 3. Wat was ik vereerd toen ik 
de uitnodiging had gekregen van de KNVB. Daarna mocht ik verder in de selectie Interregionale meisjes onder de 13 regio 
Noord. Vervolgens ben ik uitgenodigd voor de selectiewedstrijd voor district meisjes onder de 14, maar hier heb ik niet meer 
aan deelgenomen vanwege de overstap naar de middelbare school waar ik op dat moment mijn focus op had liggen. Deze 
periode bij de KNVB was erg leerzaam voor mij.  
 
Na de C-jeugd heb ik met mijn vriendinnen de overstap gemaakt naar het damesteam van AVV America. Hier sta ik 
inmiddels al 5 seizoenen met plezier onder de lat. Op de dinsdag heb ik keeperstraining, samen met de keepers van 
America 1, 2 en de A. Daarnaast volg ik om de week op de zaterdag een keeperstraining onder leiding van Maurice Bouten. 
Hier haal ik erg veel voldoening uit. Tot slot heb ik op de donderdagavond training met mijn eigen team wat altijd erg gezellig 
is.  

Hoe ben je onder de lat beland? 
Op de basisschool vond ik het al erg leuk om tijdens de pauzes of na schooltijd met vrienden en vriendinnen te voetballen. 
De stap om bij een club te gaan voetballen was voor mij toen snel gemaakt. Ook voetbalde ik veel met mijn neefjes die 
allebei keeper waren. Hierdoor wilde ik dit zelf ook gaan proberen. Dit beviel me zo goed dat ik nu nog steeds met heel veel 
plezier keepster ben.    

 



 

 

 

 

 

 

 

Enkele verenigingen hebben al gevraagd of je niet liever bij hun wil gaan keepen, vanwaar de keuze om toch bij 
AVV America te blijven?  
Destijds voelde ik me erg vereerd dat ik door andere clubs werd benaderd. De overstap heb ik in het verleden nog niet 
gemaakt, omdat ik het in die periode erg druk had met mijn opleiding en eerst wilde aftasten hoeveel tijd en energie hierin 
ging zitten. Daarnaast ben ik ook een gezelligheidsmens en vind ik de sfeer bij de dames van AVV America erg leuk.  
Ondanks dat ik het erg naar mijn zin heb bij AVV America, ben ik voor mijzelf aan het kijken of ik me nog verder kan 
ontwikkelen als keepster en een eventuele overstap niet zal uitsluiten.       

Wat is het mooiste moment dat je als keepster hebt mogen meemaken?  
Ik geniet van iedere wedstrijd waar ik veel reddingen mag doen. Een van de hoogtepunten was toen ik met de C2 van 
Leunen kampioen ben geworden. Daarnaast hebben we met AVV America Dames 1 meegedaan aan een toernooi. Diegene 
die door mocht naar de finale moest met penalty’s beslist worden. Ik heb toen verschillende penalty’s tegen gehouden, 
waardoor we door mochten naar de finale. Dit gaf me een enorme kick.    

Wat hoop je dit seizoen te bereiken met AVV America?  
Dit seizoen hebben we veel nieuwe speelsters bij ons team gekregen. Ik hoop dat we op het einde van dit seizoen een team 
hebben die goed op elkaar zijn ingespeeld, zodat we volgend seizoen kunnen beginnen met een frisse start.   

Wat hoop je zelf ooit te bereiken?  
Ik hoop nog heel lang keepster te mogen blijven. Verder ben ik benieuwd welke uitdagingen er nog op mijn pad gaan 
komen.   

Wil je de (opkomende) keepsters van het zuiden nog een advies meegeven?  
Geniet van elk moment dat je onder de lat staat en waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop staan.  

 

 



Mededelingen Jeugdcommissie 
 
 

 

 

De voorjaarscompetitie is inmiddels weer enkele weken onderweg en alle teams hebben alweer een 2 á  3 wedstrijden 
gespeeld. Aankomende weken hebben alle teams nog een 5 tot 6 competitiewedstrijden te spelen waarna alle teams het 
seizoen in mei afsluiten met het toernooi in Meterik. Graag hopen wij jullie op de zaterdagen te mogen begroeten op het 
sportpark om onze jeugdteams aan te moedigen. 

 
Jeugdvoetbal AVV America /RKSV Meterik 
Nadat afgelopen zomer alle teams zijn gaan samenwerken is er deze winter hard gewerkt om ook op het bestuurlijke en 
organisatorische vlak intensiever te gaan samenwerken waarbij ook een aantal nieuwe vrijwilligers zijn geworven. 
Onderstaand het organogram met bijbehorende personen die het jeugdvoetbal bij AVV America / RKSV Meterik mogelijke 
maken. 
 
• Bestuur: Leon Tacken (voorzitter), Antoinette Poels (secretaris), Monique Willemsen (penningmeester), Mark Geuijen (vice-

voorzitter, VTZ), Robert Martens (algemene zaken) 
• Jeugd coördinatoren: Roger Muijsers, Mark Geuijen (ABCD), Edwin Litjens, Ellen van Heijster (EFmP) 
• Wedstrijdsecretariaat: Johan Vullings, Jeroen Geuijen 
• Scheidsrechterscommissie: in oprichting, vacatures 
• Activiteitencommissie: Bernie Holtackers, Bianca Vervoort, Petra Driessen, Christa van Perre 
 
Nieuwe tenues jeugdteams / nieuwe clubkleuren 
Tot dusver speelde onze jeugdteams nog in het geel/zwart of in het groen/wit, echter is het streven om onze jeugdteams in 
het volgende seizoen volledig in het nieuw te steken. Met het oog op de toekomst is het jeugdbestuur, op verzoek van beide 
hoofdbesturen, aan de slag gegaan om een nieuw tenue te ontwerpen. In de winterstop is hiervoor een mailing en enquête 
gehouden waarmee alle leden van beide verenigingen hun ideeën/wensen over een nieuw tenue met nieuwe clubkleuren 
kenbaar konden maken. Op basis van deze resultaten zijn een aantal ontwerpen gemaakt en gepresenteerd aan beide 
hoofdbesturen. De uiteindelijke stem is in april aan alle leden van AVV America en RKSV Meterik; zij mogen dan kiezen in 
welke van twee nieuwe tenues onze jeugdteams volgend seizoen gaan spelen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Nieuwe spelvormen pupillenvoetbal 
Zoals landelijk in het nieuws is geweest gaat de KNVB nieuwe spelvormen introduceren bij het pupillenvoetbal. In het 
nieuwe seizoen gaan de O9-teams hier als eerste mee te maken krijgen, in het seizoen 2018/2019 gaan ook de O11´s en 
mogelijk O13´s hier mee te maken krijgen. Voor zover wij nu als voetbaltechnische commissie kunnen voorzien verwachten 
wij dat de veranderingen positief uit gaan pakken op het spelplezier van onze pupillen. Aankomende periode zullen wij ons 
jeugdkader en onze pupillen informeren over de nieuwe spelvormen. De meest in het oog springende verandering voor 
aankomend seizoen is dat de O9´s 6vs6 gaan voetballen op een kwart veld in plaats van het huidige 7vs7 FairPlay.  
 
 
Spelregelbijeenkomst 
Maandagavond 27 maart zal KNVB-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer een spelregelavond presenteren voor alle A- en B- 
jeugdleden en jeugdkader. Echter eenieder die interesse heeft om deze avond bij te wonen is van harte welkom om 19:45 in 
de kantine van RKSV Meterik 
 
Koningsspelen 
Voetbalvereniging AVV America / RKSV Meterik is dit jaar wederom aanwezig bij de Koningsspelen op vrijdag 21 
april. Op deze dag presenteren wij ons aan alle basisschoolleerlingen zodat de leerlingen door middel van 
spelletjes kennis kunnen maken met het voetballen bij AVV America / RKSV Meterik. Om deze dag mogelijk te 
maken zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers, interesse om ons te helpen? Meld je dan even bij Ellen van 
Heijster.  
 

Proeftrainingen 

Ben jij of heb jij vriendjes of vriendinnetjes in de leeftijd van 5, 6 of 7 jaar en wil je kennis maken met het voetballen 
bij AVV America / rksv Meterik? Meld je dan aan bij ons en je kunt nog dit seizoen deelnemen aan een aantal gratis 
proeftrainingen bij onze Mini Pupillen. Voor deelname aan proeftrainingen s.v.p contact opnemen met Ellen van 
Heijster 

 



 

 

 

Seizoen 2017/2018 

Het jeugdbestuur is alweer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
nieuwe teamsamenstellingen deze worden gemaakt op basis van ons jeugdledenbestand. Hiervoor zijn nieuwe jeugdleden 
ten alle tijde van harte welkom, ben of ken jij iemand die bij AVV America RKSV Meterik wil gaan voetballen? Meld je dan 
aan bij onze ledenadministratie (Antoinette Poels, ledenadministratie@avvamerica.nl) via het aanmeldformulier wat je kunt 
downloaden op www.avvamerica.nl 

Indien er bij leden wijzigen zijn of als er jeugdleden gaan stoppen met voetballen bij deze het verzoek om dit ook aan onze 
ledenadministratie door te geven.  PS, bij afmeldingen na 31 mei 2017 heeft AVV America het recht om contributie voor het 
nieuwe seizoen te innen ter compensatie van reeks gemaakte kosten. 

Namens het jeugdbestuur van AVV America /RKSV Meterik 

 

Mark Geuijen (06-86616014, jeugdcoordinator@avvamerica.nl) 

Ellen van Heijster (06-30299951, francoisenellen@gmail.com) 

Antoinette Poels (06-14737598, map.poels@hetnet.nl) 

Jeroen Geuijen (06-36314072, jeugdsecretaris@avvamerica.nl) 

 

 

 

 



Wist je dat: 
 

 

 

- Er bij heel veel teams erg weinig gescoord wordt na de winter 
- Er namelijk geen topscorers zijn bij bijvoorbeeld het 1e, 2e, 4e en 5e elftal 
- Deze namelijk helemaal geen gegevens opgestuurd hebben voor het AVV’tje 
- Dit bij het derde elftal geen probleem was 
- Hier tegenwoordig bijna meer eigen goals gemaakt worden dan normale goals 
- Tim Janssen bijvoorbeeld al 4 eigen goals gemaakt heeft dit seizoen 
- Hij op de voet gevolgd wordt door Botje met 3 eigen goals 
- Tim daarom maar besloten heeft dat hij fietsen belangrijker vindt dan voetballen 
- Hij de rest van het seizoen gaat trainen voor het beklimmen van de Vaalserberg binnenkort 
- De sponsor van de Derd laatst een mooi feestje georganiseerd had ter ere van het 50 jarig bestaan  
- van zijn bedrijf ‘Hortus in Futuro’ 
- De gehele Derd ook uitgenodigd was en dit royaal gevierd is geworden 
- Botje en Jan D. niet meer weten wat er allemaal gebeurd is die avond 
- Botje zijn blouse 3 keer heeft moeten wassen om hem weer schoon te krijgen 
- Jan D. tot 2 keer toe verteld moest worden door de leider waar hij ook alweer woonde 
- Hij waarschijnlijk nog steeds aan het zoeken is waar dit precies nog is 
- We Paul van Lipzig van harte willen bedanken voor het mooie feest 
- We wel benieuwd zijn hoe dit overtroffen gaat worden op het volgende feest als het bedrijf 51 jaar bestaat 
- De Derd dit seizoen 2 maal gewonnen heeft, van de nummer laatst en van de koploper 
- Lars Litjens van JO-13 niet meer de langzaamste is met omtrekken voordat de warming up begint 
- Jannes na de winter de nieuwe aanvoerder is van de JO-13 
- Er net na de winterstop nog geen vet in de frietpan zat om snacks te bakken 
- Holly zich daarop aanbood om de pan te vullen. 

 

 

 



Verslag van een jeugd team: 

 

 

 

 

                                                                                          De JO9-1 

Een super leuk en gezellig team. Het zijn allemaal gemotiveerde jongens die er echt voor willen gaan. 
Helaas zijn ze in de 3e ronde van de beker uitgeschakeld d.m.v. penalty’s. 

 
De competitie zijn de jongens weer goed gestart. Twee wedstrijden gespeeld en beiden goed gewonnen. 

 
We zullen ons team even voorstellen: 

Dean: onze vast keeper, die hiervoor ook naar keeperstraining gaat 
Vince: een fysieke speler met een krachtig schot 

Gido: een leergierige jongen, die niet bang is om een duel aan te gaan 
Sven: onze zekere doeltreffer 

Roy: onze rots in de branding als laatste man 
Guus: gaat flink in duel en wint deze ook vaak 

Stan:  onze technische wervelwind op het middenveld 
Rik: maakt flinke sprongen en gaat niet aan de kant voor de tegenstander 

Luc: is onze truccenman en een kei harde werker. 
 

De trainers van de jongens in America zijn: Sander Derix, Timo Peeters en stagiaire Sem Kleuskens. 
In Meterik is de trainer: Jelle Aerts 

De coaches/ leiders zijn: Joris Hoeijmakers, François van Heijster en Wendy Derix 
 

Wij als trainers, leiders vinden het super leuk om met deze enthousiaste groep bezig te zijn. 
Het is echt genieten om het samenspel en elkaars gunfactor te aanschouwen. 

 



Tussenstanden:  

 

 

Tussenstand elftallen Plaats 
JO9-2 1e 
JO11-1 2e 
JO15-1 2e 
Ierst 4e 
JO17-1 4e 
JO19-1 5e 
JO13-1G 5e 
JO9-1 5e 
Twed 5e 
JO11-3 6e 
JO19-2 6e 
JO11-2 8e 
Verd 8e 
JO17-2 9e 
Derd 10e 
Dames 10e 
Viefd 11e 
 

In dit AVV´tje geen topscoorders aangezien het merendeel van de teams deze niet heeft doorgegeven aan de 
redactie. 

 

 

 

 



Gebouwen en terreinen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben 11 maart werkzaamheden verricht rondom het sportpark in het kader nldoet. We hebben de lichtmasten 
plaatselijk geschilderd, rondom nog wat snoei werkzaamheden en de reclameborden zijn nu beter leesbaar na een grondige 
wasbeurt.  
 
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



VSK Commissie:  

 

 

 

 

 

V(eilig) S(port) K(limaat) 

 

 
Naar aanleiding van verscheidene incidenten  in het seizoen 2015-2016, waarover we jullie middels ‘t,AVVtje van juni 2016 
hebben geïnformeerd, hebben we gemeend dat het anders moest. We hebben een flyer gemaakt met enkele gewone 
gedragsregels erop die vereist zijn om lekker een potje te voetballen op wat voor niveau dan ook. Door deze actie wilden we 
ieder wijzen op haar of zijn verantwoordelijkheid. Het ging ons niet zozeer om het flyeren als wel de discussie die erop zou 
gaan volgen, er moest over gepraat worden. Alle  teams zijn in het begin van het seizoen 2016-2017 door enkele 
bestuursleden voor aanvang van een thuiswedstrijd in het kleedlokaal bezocht om het belang van deze gedragsregels te 
onderstrepen. 

Maandag 20 februari j.l. hebben we samen met de scheidsrechters, hoofdbestuur en jeugdbestuur de eerste seizoenshelft 
geëvalueerd. De reacties van de scheidrechters waren positief en er hebben zich geen incidenten voor gedaan waar een 
van onze leden bij betrokken waren. Het lijkt erop om de mistoestanden van het vorige seizoen aan de kaak te stellen en 
aan jullie te vragen verantwoordelijkheid te nemen heeft bijgedragen aan het positieve geluid van de scheidsrechters. We 
bedanken jullie dan ook daarvoor. Dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen gaan leunen, blijf jullie verantwoordelijkheid 
nemen en als iemand zich toch niet volgens de normale gedragsregel gedraagt spreek hem of haar daar gerust op aan. Is 
dit voor iemand moeilijk kun je altijd iemand van d VSK commissie aanspreken zodat wij misschien kunnen helpen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

N.a.v. de evaluatie met de scheidsrechters, hoofdbestuur en jeugdbestuur hebben we besloten om 2x per seizoen bij elkaar 
te gaan zitten om dit thema levendig te houden en waar verbeterpunten zijn deze te toepassen. Ook is geopperd om de 
bezetting van deze bespreking uit te breiden met de leiding van de elftallen. Verder rest ons jullie nog sportief   verloop van 
de 2e seizoenshelft te wensen. 

               Gaat voor respect en zonder respect geen voetbal 

                            -  We komen voor een lekker potje voetbal                                                                                                          

                            -  Toon en uit wederzijds respect 

                            -  Zonder scheidsrechter géén voetbal 

                            -  Accepteer elkaars fouten 

                            -  Spreek elkaar aan op wangedrag 

                  Doen!!!!!! 

 

VSK commissie  
 

 



Leden administratie:  

 

 
 
 
 
 
 
Afmeldingen officieël bij ledenadministratie 
 
Als je om een of andere reden wilt stoppen met voetballen ben je pas uitgeschreven als je je officieël afgemeld 
hebt bij de Ledenadministratie.  
Als je dit niet doet dan wordt er automatisch weer contributie afgehouden bij het begin van het nieuwe seizoen en 
dit kan ook niet meer terug gedraaid worden. 
Vergeet dus niet je officieël af te melden bij de ledenadministratie!! 
 
ledenadministratie@avvamerica.nl  
of  
06-14737598 Antoinette Poels 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attentie: 
 

 

 

 

 

AED/BLS/Reanimatie cursus 

Bij de entree van het sportpark van AVV America hangt al enkele jaren een AED (Automated External Defibrilator). Dit 
apparaat kan levens redden voor mensen met een circulatiestilstand (hartinfarct). Het helpt de hulpverlener via duidelijke 
instructies bij het reanimeren en geeft, indien nodig, een elektroshock. 

AVV America telt al verschillende vrijwilligers die zijn opgeleid om de AED te bedienen en te reanimeren. Maar dit mogen er 
gerust meer worden! Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe groter de kans op een succesvolle reanimatie. 

Ook vrijwilliger/hulpverlener worden? Dat kan (graag zelfs)! In mei/juni worden er weer instructies georganiseerd 
in America. Deze zijn geheel gratis, mits je je aanmeldt voor het AED-Alert systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat bij 
een oproep voor reanimatie (via 112) de vrijwilligers een bericht krijgen om, indien mogelijk, naar het slachtoffer te 
gaan. 
De opleiding bestaat uit een éénmalige voorlichtingsavond via de gemeente en daarnaast een jaarlijkse instructie 
AED/BLS (Basic Life Support). Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij ondergetekende, toch uiterlijk 22 
april 2017. 

Ook hulpverleners die beroepsmatig een AED/BLS instructie krijgen kunnen zich ook aanmelden voor het AED-alert 
systeem en de voorlichtingsavond. Zo houden wij samen America leefbaar. 

Aanmelden kan bij: 
Peter Hesp 
06-54221034 
aed@inamerica.nl 



Uit de “oude doos”:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

  



Redactie: 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende Kopij datum is: 

 

24 juni 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


