
 
1 

 
 
 
Concept-Verslag van de Algemene Vergadering van de Nationale Bond voor EHBO, 
gehouden op 25 mei 2019 bij Interactie te Ede 
 

 
De leden/verenigingen:  
Achterveld, Beek-Loerbeek, Berkel-Rodenrijs, Clinge, Cuijk, Didam, District Noord-Brabant, 
District Noord-Holland, Duiven, Eersel, Hoogezand-Sappemeer, Huijbergen, IJsselstein, 
Lemelerveld, Lobith-Tolkamer, Meerburg, Millingen a/d Rijn, Nuenen, Renkum/Heelsum, 
Sint-Oedenrode, Sint Christoffel-Langeraar, Sint Franciscus, Steenderen, Terneuzen, de 
Vecht, Vogelwaarde, Wanroij-Rijkevoort-Landhorst  
 
Bestuur: 
M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, voorzitter 
G.B.J. Zwiers, secretaris 
P. J. Verhelst, bestuurslid  
C.W.M. Remorie, bestuurslid 
 
Notulen: 
A. van Koot, Interactie 
B. Heikamp, Interactie 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving: 
K. Huikeshoven, bestuurslid, EHBO-verenigingen Bakel, Bemmel-Haalderen, Benschop, 
Bergeijk, Boven Leeuwen, Cothen, Culemborg, Dorst, Geldrop, Gerardus Majella, Gilze, 
Goirle, Grevenbicht-Papenhoven, Haarle, Heerle-Wouw, Heeten-Nieuw Heeten, Hoogwoud, 
Hoorn, den Hoorn,  Hulst, IJzendijke, Keyenborg, Langeveen, Lieshout, Obdam, Ohé en 
Laak, Oldenzaal, Ooij-Persingen, Oostburg, Oudenbosch, Petrus Donders, 
Roelofarendsveen, ’s-Heerenberg-Stokkum, Silvolde, Spierdijk-Zuidermeer, St. 
Christophorus, Saasveld, St. Raphael, Sterksel, Stuivezand-Made, Tubbergen, Volendam. 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  
Twee bestuursleden, Pieter Verhelst en Willie Remorie, schuiven later aan in verband met 
een file. Kees Huikeshoven is helaas verhinderd.  
 
Iedereen heeft de stukken ontvangen. De voorzitter inventariseert alvast of er verenigingen 
zijn die gebruik willen maken van de rondvraag. Voor nu wil niemand hier gebruik van 
maken.  
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 
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2. Notulen algemene ledenvergadering 26 mei 2018 
Naar aanleiding van het verslag geeft mevrouw Wardle (EHBO-vereniging Duiven) aan dat 
er geen meerjarenbegroting is, maar vraagt zich af of er wel een lange termijnbeleid of een 
meerjarenplan bestaat. De voorzitter geeft aan dat er een begroting van dit jaar en komend 
jaar bij de agendastukken zitten. Zoals aangegeven hebben wij erg ons best moeten doen 
om de stukken in orde te krijgen. Een volgende stap is een meerjarenbeleid, maar voor nu is 
dit nog niet gebeurd.  
 
Henk Onstenk (EHBO-vereniging Steenderen) merkt op dat er bij agendapunt 10 staat dat 
het bestuur met een voorstel voor communicatie zal komen. Hier zal op teruggekomen 
worden bij agendapunt 11 in de vergadering. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt de notulen vastgesteld. 
 
 

3. Jaarverslag 2018  
De heer Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) geeft aan dat Nuenen ontbreekt in de bijlage 
als lid. De vereniging zal worden toegevoegd aan het jaarverslag.  
 
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 

4. Financiën 
De voorzitter geeft een toelichting bij de financiële stukken. Met ondersteuning van Brigitte 
Heikamp van Interactie is zij druk bezig geweest om de cijfers van 2016, 2017 en 2018 
correct in de boekhouding te zetten. Het was een heel vervelende situatie waar we in terecht 
zijn gekomen. Helaas konden wij tot een paar maanden terug niet in de administratie. 
Gelukkig is dit nu opgelost en zijn wij aan de slag gegaan. De voorzitter geeft aan het positief 
te vinden dat de liquide middelen constant gebleven zijn. De spaarrekening blijft gevuld. Het 
einde van het jaar wordt daar alleen wat afgehaald zodat facturen betaald kunnen worden. 
Als de contributie is ontvangen, wordt dit bedrag weer overgeboekt naar de spaarrekening. 
Hierdoor blijft de spaarrekening gevuld. Momenteel zijn er nog wel veel openstaande 
debiteuren, waarvan wij niet een op een kunnen controleren wie dat zijn. Deze debiteuren 
gaan wij de komende periode proberen te achterhalen. Mocht u een eerlijke vereniging zijn 
en weten dat u eigenlijk nog een factuur moet ontvangen of betalen, zou het heel fijn zijn als 
u dit wilt laten weten. Het is dus mogelijk dat u over een aantal maanden een herinnering 
ontvangt. Indien blijkt dat u deze al wel heeft betaald, laat het ons weten, dan verwerken wij 
het in de boekhouding.  
 
De heer Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) geeft aan dat er bij de vorige vergadering 
een grote post met dubieuze debiteuren was. Toen werd er verteld dat het om boekjes ging, 
welke verenigingen nog niet betaald hebben. Het was dus een onduidelijke post. Nu, een 
jaar verder, staat er eigenlijk hetzelfde dubieuze verhaal. Dit vind ik heel zorgelijk. Het 
bestuur beaamt dit. De voorzitter geeft aan dat er wel een verschil zit tussen het verslag van 
de Nationale Bond en Stichting Fast. Bij Stichting Fast gaat het om de boekjes. Deze vallen 
niet onder de Nationale Bond. Bij de Nationale Bond gaat het om de contributie nota’s en de 
nota’s voor de onderscheidingen. Vorig jaar hebben wij aangegeven dat we de openstaande 
debiteuren gaan achterhalen. Toen gingen wij ervan uit dat we per 1 juli de administratie 
overgedragen zouden krijgen. Helaas is dit anders gelopen en hebben wij pas sinds een 
paar maanden toegang. Tot ver in de kerstvakantie hebben wij geen toegang gehad. Om die 
reden hebben wij een advocaat in de arm genomen. Hij heeft ervoor gezorgd dat we een 
deel overgedragen hebben gekregen. De overgedragen bestanden worden normaal naar 
een accountant gestuurd voor controle. We hebben drie accountants gesproken maar alle 
drie konden ze het niet inlezen. Op basis van bankafschriften zijn wij een heel eind gekomen. 
We hebben geen verkoopfacturen overgedragen gekregen waardoor nog niet alles 
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achterhaald is en we dus nog moeten uitzoeken of sommige verenigingen wel of nog geen 
factuur hebben ontvangen. Door deze omstandigheden is nog niet de hele boekhouding op 
orde. Deze zorg erkennen wij ook als bestuur. De voorzitter geeft aan samen met Interactie 
er grondig onderzoek naar te doen.  
 
Mevrouw Wardle (EHBO-vereniging Duiven) geeft aan dat de laatste 3 jaar de 
accountantskosten zijn gestegen. Echter wordt er nu voor de komende maanden minder dan 
de helft gebudgetteerd. Waarom is dit nu ineens zoveel lager? De voorzitter geeft aan dat er 
voor de accountantskosten normaal elke maand een abonnement in rekening is gebracht. Dit 
zijn de kosten van Ligterink en de Wit. Afgelopen jaar zijn wij overgegaan naar Interactie. 
Hier worden deze kosten niet in rekening gebracht.  
 
De heer Verlaan (EHBO-vereniging Huijbergen) ziet op de balans terug dat de debiteuren 
eerst handelsdebiteuren werden genoemd en nu alleen debiteuren. De heer Verlaan vraagt 
wat het verschil is. De voorzitter geeft aan dat Ligterink een andere werkwijze heeft dan 
Interactie. Het is puur een naamswijziging.  
 
De heer Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) vraagt wat de secretariaatskosten van 
€26.000,- inhouden. De voorzitter antwoordt dat het vorige bureau een 
managementvergoeding per maand kreeg. Daarvan zijn er het eerste halfjaar van 2018 ook 
nog vergoedingen uitbetaald. Met Interactie is er afgesproken dat we daar een aantal uren 
afnemen per jaar en dat we die betalen. Deze uren kunnen eventueel bijgesteld worden.  
 
Mevrouw Wardle (EHBO-vereniging Duiven) heeft een vraag over de inkoop van 
onderscheidingen. Dit zijn veel hogere kosten dan de verkoop van onderscheidingen. Komt 
dit omdat er een bondskruis onderscheiding is welke door de Nationale Bond zelf betaald 
wordt? De voorzitter antwoord dat er bijna geen voorraad ligt. Dat houdt in zodra er besteld 
is bij de leverancier dit rechtstreeks op de inkoop geboekt wordt. Mevrouw Wardle vraagt of 
die kosten ieder jaar groeien. In de resultatenrekening is te zien dat de kosten ieder jaar 
hoger zijn dan de verkoop. De voorzitter antwoordt dat dit een voorbeeld is waar meer op 
gelet moet worden. We hebben ons laten adviseren door een vroegere penningmeester van 
de Nationale Bond en hij heeft geadviseerd om geen voorraad meer aan te houden in 
bedragen. De komende jaren zal er geen groot gat zitten tussen de inkoop en verkoop van 
de onderscheidingen. We zullen de voorraden alleen aanvullen als deze uitgereikt zijn.  
 
De heer Leijten (EHBO-vereniging Raalte) wil graag weten wat de visie is voor de komende 
jaren. De voorzitter stelt voor om de contributie gelijk te houden. Komend jaar wil de 
Nationale Bond meer leden gaan werven. Verder willen wij ons ook laten adviseren waar de 
uitgaven eventueel nog verder naar beneden gesteld kunnen worden. De heer Leijten geeft 
aan het vreemd te vinden dat de resultaten voor de komende 5 jaar in de min lopen. De 
voorzitter geeft aan dat ze dit snapt. Het probleem is dat we veel geld op de bank hebben 
staan. Hierdoor willen wij niet de contributie verhogen om zo niet negatief te eindigen. 
Daarnaast schommelt de verkoop van de onderscheidingen, maar ook waren de 
secretariaats- en accountantskosten afgelopen jaren erg hoog. Deze kosten zijn nu lager 
waardoor wij voor nu geen problemen zien. De heer de Wit (EHBO-vereniging Clinge) als lid 
van de kascontrolecommissie geeft aan dat er verkoopfacturen zijn, welke in 2017 en 2018 
niet de deur uit gegaan zijn. Dit is een belangrijke factor dat de inkomsten lager zijn in de 
voorgaande jaren.  
 
 
De heer Jansen (EHBO-vereniging IJsselstein) ziet dat er op de resultatenrekening een 
ander bedrag staat dan op de balans van 2016. Brigitte van Interactie geeft aan dat dit is 
ontstaan door een wijziging in de resultaten na het opstellen van de jaarrekening. De cijfers 
in de balans zijn kloppend. De voorzitter bedankt voor de oplettendheid.  
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Verslag kascontrolecommissie 
Namens de kascontrolecommissie neemt de heer Verlaan (EHBO-vereniging Huijbergen) het 
woord. Samen met de heer De Wit (EHBO-vereniging Clinge) zijn de boeken gecontroleerd 
en de bevindingen in het verslag geschreven. Naast de controle, hebben wij ook een aantal 
adviezen meegegeven. Een eerste advies is om de administratie niet meer uit te besteden 
aan onderaannemers. Wanneer je dit uitbesteed heb je er geen zicht meer op. Een ander 
advies is om de dubieuze debiteuren alsnog binnen te halen. Dit zal een hele klus worden. 
Van één post dachten we dat we nog wel een deel konden binnen halen. Brigitte heeft haar 
uiterste best gedaan om alles netjes op orde te krijgen. Als je dit zo hoort was dit een zware 
inspanning om dit allemaal op orde te krijgen en moeten we vanaf dat punt weer voort gaan 
bouwen. Nog een advies is om het komend jaar te onderzoeken waarop bespaard kan 
worden. Wij willen graag voorstellen om bij het kiezen van de volgende 
kascontrolecommissie te zorgen dat er één lid blijft zitten zodat er een persoon zit welke het 
jaar daarvoor ook de boekhouding heeft gecontroleerd. Zo blijft er continuïteit in de 
kascontrole. Wij denken dat het systeem dan goed zal draaien. Vanuit de zaal komen 
complimenten voor het werk van de kascontrolecommissie. Er komt nog wel een vraag of er 
is nagedacht over iDEAL. Met deze methode moeten mensen direct betalen. De 
kascommissie geeft aan hier niet over nagedacht te hebben. Het bestuur geeft als reactie dat 
dit voor nu geen goede oplossing lijkt. Veel penningmeesters werken op een andere manier. 
De voorzitter wil nog wel meegeven dat de cultuur vroeger meer was van het komt allemaal 
wel goed, maar als bestuur gaan ze hier niet meer mee akkoord. Met Interactie is 
afgesproken dat als er na 30 dagen nog niet is betaald, er een herinnering gestuurd zal 
worden en echt het geld binnen gehaald zal worden. Als een vereniging onderscheidingen 
bestelt maar er is nog een openstaande factuur, dan zullen de onderscheidingen niet 
verzonden worden. Verder wil de voorzitter nogmaals benadrukken dat ze heel blij is met het 
werk van de kascontrolecommissie. 
 
Benoeming kascontrolecommissie 
Voor de nieuwe samenstelling van de kascontrolecommissie stelt de heer De Wit (EHBO-
vereniging Clinge) voor om de huidige twee kascontrolecommissieleden te behouden en er 
één nieuwe aan toe te voegen. Vanaf hier zal er een rooster van aftreden gemaakt worden 
zodat er jaarlijks één persoon aftreedt en er dan één nieuw persoon bijkomt. Zo behoudt je 
steeds twee personen die op de hoogte zijn. De heer Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) 
biedt zich aan als 3e persoon. De ledenvergadering stemt daarmee in. 
 
Vaststellen hoogte contributie 
De algemene ledenvergadering stemt in met het handhaven van de hoogte van het 
contributiebedrag. 
 
Vaststellen financiële stukken 
De algemene ledenvergadering stemt in met de financiële stukken en verleent het bestuur 
décharge voor het gevoerde beleid. 
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5. Wijziging statuten 
De voorzitter geeft aan blij te zijn met de opkomst naar de vergadering. Er is gevraagd om 
volmachten in te sturen. Formeel gezegd zijn er tijdens de vergadering niet genoeg 
volmachten ingestuurd, waardoor stemmen niet mogelijk is. Het wijzigen van de statuten 
wordt uitgesteld tot volgend jaar.  
 
De heer Leijten (EHBO-vereniging Raalte) vraagt zich af wat er precies is gewijzigd in de 
statuten. Er ontbrak een blaadje met de wijzigingen. Dit zal de volgende keer voor de 
eenvoudigheid worden bijgevoegd. De voorzitter geeft aan dat er aan de hand van de vorige 
ledenvergadering er punten zijn gewijzigd.  
 
De heer De Wit (EHBO-vereniging Clinge) heeft nog een aantal opmerkingen. In artikel 30 
komt momenteel niet meer terug hoe de procedure van het stemmen plaatsvindt. Ook wordt 
er in dit artikel niet aangegeven bij hoeveel stemmen een voorstel is aan- of afgewezen. Dit 
is wel belangrijk om te weten. Hij vindt het momenteel te veel tekst. Het is wel vereenvoudigd 
maar de juiste informatie staat er nog niet in. Als advies geeft de heer De Wit aan dat het 
misschien een mogelijkheid is om het vast te leggen in het huishoudelijk reglement. Of dit 
juridisch mag moet worden uitgezocht. De heer De Wit gaat voor nu in ieder geval niet 
akkoord met de statutenwijziging.  
 
De heer Dillen (district Noord-Holland) geeft aan dat er volgens artikel 34 niet voldoende 
leden zijn en dat er binnen 14 dagen een nieuw voorstel moet worden uitgebracht. Het 
advies van de heer Dillen is om dit te verplaatsen naar de volgende vergadering. De 
voorzitter geeft aan dat het onduidelijk is wat er nu precies gewijzigd is en dat artikel 30 nog 
niet perfect omschreven is. Indien het voorstel van de heer De Wit mogelijk is, zal er ook een 
concept huishoudelijk reglement worden bijgevoegd.  
 
De voorzitter vraagt of er personen zijn die willen meekijken of meedenken met de statuten. 
Een (project)groepje is fijn ter ondersteuning. De heer Verlaan (EHBO-vereniging 
Huijbergen) en de heer Sanders (Sint-Oedenrode) beiden zich aan.  
 
Van de heer Onstenk (EHBO-vereniging Steenderen) komt er nog een advies binnen om de 
volmacht volgend jaar eerder op te vragen. Dit om te weinig volmachten te voorkomen. De 
voorzitter geeft aan de volmachten vroeger op te vragen bij de verenigingen.   
 
Voor nu blijven de statuten hetzelfde. Volgend jaar zal er worden terugkomen op de 
statutenwijziging al dan niet met een aangepast huishoudelijk reglement. De volgende 
algemene ledenvergadering zal de statutenwijziging opnieuw worden besproken. Hier zal 
dan ook een A4 worden bijgevoegd wat de voorgestelde wijzigingen zijn. 
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6. Stichting Fast 
Stichting Fast verkoopt sinds vorig jaar de boekjes niet meer zelf waardoor de administratie 
een stuk simpeler wordt. De leden hoeven geen decharge te geven voor Stichting Fast.  
 
De heer De Wit (EHBO-vereniging Clinge) geeft aan dat de constateringen die gedaan zijn 
bij de Nationale Bond ook voor Stichting Fast gelden. Deze boekhouding zal dan ook 
volgend jaar toegevoegd worden aan de controle door de kascontrolecommissie. Er is geen 
direct verband tussen de leden van de Nationale Bond en Stichting Fast, dit geldt alleen voor 
de bestuursleden. Het is ook niet zo dat als Stichting Fast failliet gaat dat de Nationale Bond 
hiervoor opdraait.  
 
 

7. Verkiezing bestuursleden 
De secretaris vraagt of er iemand bereid is om de functie van voorzitter te vervullen. 
Momenteel biedt niemand zich aan voor de functie voorzitter. Marijke van Beukering zal voor 
nu verder gaan als voorzitter. Indien iemand een suggestie heeft wie de functie voorzitter wil 
vervullen mag er een bericht gestuurd worden naar het secretariaat. Naast de vacature voor 
de voorzitter, zijn er ook geen kandidaten voor de vacature van penningmeester. Kees 
Huikeshoven is aftredend, maar stelt zich opnieuw beschikbaar. De aanwezige verenigingen 
zijn hiermee akkoord.  
 
De voorzitter wil nog wel een woordje doen. Ik vind het handig en goed voor een organisatie 
als je na zoveel jaar stopt. Dat zorgt voor nieuw bloed. Het is niet dat ik het niet graag doe 
maar ik ben ruim 15 jaar betrokken bij de bond waarvan nu 5 jaar als voorzitter. Als er staat 
dat je moet aftreden, vind ik wel dat erbij stil gestaan moet worden. Ik laat jullie niet in de 
steek maar ik heb wel echt jullie hulp nodig voor een geschikte opvolger. Ook denk ik dat het 
goed is om van tijd tot tijd vernieuwing te krijgen. Dankjewel voor jullie vertrouwen.   
 
De heer Leijten (EHBO-vereniging Raalte) vindt het goed dat het bestuur zoveel doet en 
zoekende zijn naar bestuursleden. De zoektocht kennen wij natuurlijk allemaal uit onze eigen 
verenigingen. De heer Leijten wil graag weten waar ze ja of nee tegen zeggen. Zijn advies is 
om een vacature online te zetten en hoeveel uur het ongeveer kost. Een zoektocht is 
makkelijker als je weet wat je vraagt. De voorzitter geeft aan dat er 3 vacatures beschikbaar 
zijn. Deze zijn van de voorzitter, penningmeester en bestuurslid. Momenteel zijn de 
vacatures alleen op aanvraag, maar deze zullen binnenkort op de website geplaatst worden.  
 
 

8. Reglement onderscheidingen  
Het is niet meer van deze tijd om lang bestuurslid te zijn. Daarom willen wij vrijwilligers 
aanmoedigen en sneller een onderscheiding uitreiken. Daarnaast willen wij ook graag 
EHBO’ers stimuleren om EHBO’er te blijven. Daarom gaan we nu ook kijken hoe lang 
iemand een diploma heeft in plaats van hoe lang iemand lid is. Je kunt nu dus eerder een 
onderscheiding voor iemand aanvragen.  
 
De heer Leijten (EHBO-vereniging Raalte) vraagt zich af wat er gebeurt met de mensen 
welke ingehaald worden door de werkelijkheid. Een voorbeeld is dat bij het “oude reglement” 
iemand bij 20 jaar een onderscheiding krijgt. Meneer is zelf 17 jaar lid en nu wordt er bij 15 
jaar al een onderscheiding uitgereikt. Krijgen we nu dan een opschoningsactie of hoe is 
hierover nagedacht? De heer Remorie geeft aan dat er minimaal 4 jaar tussen moeten zitten 
voordat je een nieuwe onderscheiding mag aanvragen, anders is het niet geloofwaardig. 
Daarnaast heeft de heer Remorie nog een mededeling. In de ledenadministratie zitten 
fouten. De datum wanneer leden lid zijn geworden, klopt in vele gevallen niet. Hij roept 
secretarissen op om in het systeem te kijken en even alle leden na te lopen of het 
lidmaatschap klopt. Dit kan ontstaan zijn omdat leden soms wisselen tussen verenigingen.  
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De heer Remorie geeft aan dat de Mgr. Venings-medaille vroeger werd uitgereikt bij 50 en 
75 jaar maar dat dit nu nog maar 1 keer zal worden uitgereikt. Dit geldt ook voor de 
Barmhartige Samaritaan. Vroeger was deze er in brons, zilver en goud. Nu is deze alleen 
nog beschikbaar in het zilver. Verenigingen moeten dit zelf betalen en als een vereniging dan 
goud wil uitreiken kost dit erg veel geld wat bijna niet te betalen is.  
 
De heer Pijnappels (EHBO-vereniging Millingen a/d Rijn) is geschrokken van de prijs ven 
een Bondskruis 1e klasse. Als hij had geweten hoe duur de prijs was, had hij deze niet 
besteld. Hij begrijpt dat wij als Nationale Bond hier ook niks aan kunnen doen. Graag wil de 
heer Pijnappels de prijzenlijst hebben, zodat ze precies weten hoe duur de onderscheidingen 
zijn. De meningen in de zaal zijn verdeeld of de prijzen op de website (kenniscentrum) staan. 
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de prijzen op een overzichtelijke plek in het kenniscentrum 
gezet worden, zodat alle verenigingen er bij kunnen. 
 
De heer Lammers (district Noord-Brabant) vraagt aan de verenigingen om goed bij te 
houden welke onderscheidingen er al zijn uitgereikt. Een jaar geleden moest ik een 
onderscheiding uitreiken maar deze persoon heeft nu al 2x dezelfde onderscheiding 
ontvangen. Tegenwoordig kan de Nationale Bond de onderscheidingen in de 
ledenadministratie zetten. Indien er dus een onderscheiding niet tussen staat, stuur dan een 
mail aan het secretariaat zodat zij het kunnen toevoegen. De heer Dillen (district Noord-
Holland) geeft aan dat aanvragen regelmatig bij hem terecht komen. De onderscheidingen 
mogen geen optelsom worden maar is ook deels een gevoelskwestie. De onderscheidingen 
mogen gewaardeerd worden op de hoogst mogelijke rangschikking. Indien je niet voldoende 
informatie hebt van een te beoordelen lid mag je altijd gegevens opvragen bij het 
secretariaat.  
 
De heer De Wit (EHBO-vereniging Clinge) vraagt of een vlag/cadeautje bij 70-jarige jubileum 
van een vereniging blijft bestaan. De voorzitter geeft aan dat dit er los van staat. Als een 
vereniging zich meldt dan zal de bond de vlaggen alsnog handhaven.  
 
De ledenvergadering stelt het gewijzigde onderscheidingenreglement vast.  
 

9. Ondersteuning verenigingen 
Vanuit de zaal zijn er geen vragen over het huidige verenigingsbureau. Het bestuur geeft aan 
tevreden te zijn over de ondersteuning van het nieuwe verenigingsbureau. Mocht u als 
vereniging toch ergens tegenaan lopen, stuur dan gerust een mailtje naar het secretariaat. 
Zij zullen dit dan voor u oppakken.  
 
Niet elke vereniging maakt gebruik van de online ledenadministratie. In de zaal weet 
iedereen wel dat de Nationale Bond dit gebruikt. Bij vragen mag er gemaild worden naar het 
secretariaat.  
 
Op 9 en 16 mei hebben er regiobijeenkomsten plaatsgevonden. Op 9 mei zijn wij in Zeeland 
geweest en op 16 mei in Noord-Nederland (Stadskanaal). In het najaar willen wij dit graag 
weer doen in de rest van Nederland. Als een vereniging graag wil helpen bij het organiseren 
van een regiobijeenkomst, is de hulp van harte welkom.  
 
De voorzitter, zit in de raad van toezicht van het Prins Hendrikfonds. Twee keer per jaar 
zitten zij om de tafel. Wat voor een EHBO-vereniging van belang is om te weten is de 
mogelijkheid om een subsidie aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld als een lid graag 
instructeur wil worden. De vereniging krijgt dan een bijdrage voor de studiekosten. Dit 
bedraagt maximaal €1850,-. De instructeur gaat dan wel een overeenkomst aan zodat hij of 
zij een paar jaar verbonden blijft aan de vereniging. De heer Floris (EHBO-vereniging 
Meerburg) geeft aan 3 jaar geleden een aanvraag te hebben gedaan, maar tot op heden nog 
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geen geld te hebben ontvangen. De voorzitter vindt dit erg vervelend en fijn dat ze wel nu 
een aanspreekpunt kan zijn voor verenigingen. Na de vergadering zal de voorzitter even 
apart met de heer Floris de aanvraag bespreken.  
 
Namens het Prins Hendrikfonds komt er een projectgroep voor Jeugd EHBO. Namens de 
Nationale Bond zal de heer Verhelst hier in zitten. In deze projectgroep wordt er gekeken 
hoe we voor de jeugd het een en ander weer op poten kunnen zetten. Momenteel krijgt u 
geen subsidie voor Jeugdactiviteiten. Binnenkort hopen we met het Prins Hendrikfonds 
nieuwe regels hierover af te spreken. De Nationale Bond vindt het in ieder geval belangrijk 
dat de jeugd gestimuleerd wordt.  
 
 

10. AVG 
Tijdens de ALV van vorig jaar is het reglement besproken. Voor dit jaar staat er op ons lijstje 
om een protocol voor een data-lek op te stellen en een concept verwerkersovereenkomst. Dit 
zijn wij niet vergeten maar in verband met de AVG geldt er een inspanningsverplichting. Als 
u als vereniging vast aan de slag gaat, zorgen wij dat de andere documenten online 
beschikbaar komen. 
 
 

11. Communicatie 
Op dit moment beschikt de bond over het magazine Eerste Hulp. Het bestuur heeft besloten 
om het aantal uitgaves van 3 naar 2 te verlagen. Het magazine zal nu 1 keer in het voorjaar 
verschijnen en 1 keer in het najaar. Verder wil het bestuur graag de nieuwsbrief met enige 
regelmaat versturen en actiever worden op social media. Hierdoor hopen we pro-actiever te 
communiceren. Met de nieuwsbrief willen wij u meer tegemoet komen en meer weetjes 
geven.  
 
Momenteel wordt er ook gekeken naar de website. Deze wordt nu ondergebracht bij een 
externe partij. We gaan kijken of we dit op een andere manier kunnen vormgeven. 
Waarschijnlijk zal er dus een nieuwe website komen. Op dit moment heeft de Nationale Bond 
drie websites. Dit willen wij graag terugbrengen naar één website. Daarnaast willen wij ook 
graag de website klantvriendelijker maken en meer documenten openbaar zetten.  
 
Dit zijn onze plannen voor de komende periode. Dit gaan we verder uitwerken. Het plan is 
dus om eerst te schuiven met de middelen die we hebben.  
 
 

12. Jeugd EHBO 
Op de ALV van vorig jaar is Jeugd EHBO ter sprake gekomen. Samen met EHBO Nederland 
is er een enquête gehouden. Helaas is hier niet zoveel uitgekomen. We proberen er steeds 
meer inhoud aan te geven maar dit heeft nog even tijd nodig. We kunnen nu daar nog niet 
zoveel in betekenen maar dit heeft wel onze aandacht.  
 

13. Bijpraten 
Op dit moment vindt de ALV van EHBO Nederland plaats. Het bestuur heeft u vorig jaar 
tijdens de ALV verteld het heel belangrijk te vinden om meer samen te werken met andere 
organisaties.  
 
Met EHBO Nederland, welke ook gebruik maakt van hetzelfde verenigingsbureau, hebben 
wij regelmatig gezamenlijke bestuursvergaderingen. Wij willen graag bij elkaar in de keuken 
kijken. Naast EHBO Nederland zitten wij ook om de tafel met Brabant en Limburg. Wij vinden 
elkaar steeds meer op een aantal vlakken. Indien u het gevoel heeft dat u een concurrentie 
heeft met een van deze organisaties, laat het dan alsjeblieft weten. We willen graag dat er 
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samengewerkt wordt. Als bestuur hebben wij gezegd dat als wij stappen willen zetten in een 
samenwerking, we dan wel moeten nadenken over ons logo en of onze naam heilig is. De 
zaal is er mee akkoord om door te gaan met de poging tot een samenwerking.  
 
Het Rode Kruis is een petitie gestart met een aantal artsen. Zij vinden dat er op elke 
middelbare school EHBO moet worden gegeven. Voor de cursussen heeft het Rode Kruis 
ook verenigingen nodig om de lessen aan te bieden op de scholen. Op 3 juni zit de voorzitter 
weer om de tafel met het Rode Kruis om dingen af te spreken en dit is wat ons betreft een 
samenwerking.  
 
Mevrouw van der Hoff (EHBO-vereniging Semper Paratus) geeft aan dat hun vereniging al 
samenwerkt met de KNV. Dit gaat erg leuk samen. Het zijn twee verschillende organisaties 
maar de samenwerking met lessen geven en evenementen organiseren gaat uitstekend.  
 
De heer Lammers (district Noord-Brabant) vraagt hoe ver de onderhandelingen met EHBO 
Noord-Brabant zijn. De voorzitter geeft aan dat het nu een mooi moment is om in gesprek te 
gaan over een verdere samenwerking.  
 
Mevrouw Wardle (EHBO-vereniging Duiven) geeft aan het mooi te vinden dat de Nationale 
Bond een samenwerking wil aangaan. Naast het logo moeten er natuurlijk meerdere dingen 
worden afgestemd. Zijn er verschillen in opvattingen en werkwijze die overbrugd moeten 
worden? De voorzitter geeft aan dat de KNV statutair anders werkt. De aangesloten 
verenigingen zijn daar afdelingen. EHBO Nederland heeft volgens mij ook afdelingen dus in 
de statuten zitten verschillen. Daarnaast hebben Brabant en Limburg geen 
verenigingsbureau zoals EHBO Nederland en de Nationale Bond wel hebben. Ook brengen 
wij een EHBO boek uit en de rest niet. Er zijn dus wel een aantal dingen waar verschillen in 
zitten, maar het zit vooral in het DNA van mensen. Het verschil zit niet op de werkvloer want 
iedereen doet aan EHBO. Mevrouw Wardle vraagt hoe anders afdelingen zijn en wat het 
verschil in werkwijze is met verenigingen. De voorzitter geeft aan dat dit onderzocht moet 
worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat de KNV op dit moment niet op een samenwerking zit te wachten, 
maar dat dit zomaar kan veranderen. Mevrouw Wardle vraagt wat de visie van het bestuur is 
en wat de organisatie daarvan wordt? De voorzitter geeft aan dat als ze het simpel omschrijft 
ze het een soort gelijk wil laten lopen als in een gemeente. De gemeente werkt samen onder 
1 naam. Ze vaardigen allemaal iemand af voor het bestuur en gaan niet met tussenlagen 
werken. Zover is het nog niet maar we beginnen met een intentie.  
 
De voorzitter is laatst bij het Oranje Kruis geweest. Het Oranje Kruis is bezig met een 
vragenlijst om best practices voor het werven en behouden van leden op te halen. Als u als 
vereniging een best practice heeft, mag u dit aangeven. De EHBO-vereniging Koewacht 
heeft aangegeven een best practice te hebben voor Jeugd EHBO. Het Oranje Kruis wil rond 
de studiedag in september een boekje uitbrengen.  
 
 

14. Rondvraag 
In de vorige ALV was er onduidelijkheid over €30.000,-. De heer de Wit (EHBO-vereniging 
Clinge) vraagt of er nu wel duidelijkheid over dit geldbedrag verschaft kan worden? De 
voorzitter geeft aan dat dit bedrag niet naar de Nationale Bond is gegaan. Dit punt staat nog 
op het lijstje om uit te zoeken. De voorzitter en Brigitte zullen de komende periode het nog 
specifiëren en kijken waar dit bedrag echt voor staat. We hebben wel de €30.000,- 
teruggeboekt. Hij staat nu als een voorziening op de balans. De voorzitter zegt toe dat er bij 
de volgende ALV in 2020 tekst en uitleg over dit bedrag zal worden gegeven.  
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De heer Van ‘t Erve (EHBO-vereniging de Vecht) vertelt dat de vereniging de Vecht de 
laatste paar jaar contact heeft met een docent van een politieschool. De heer van ‘t Erve wil 
hierbij aangeven dat dit echt een aanrader is voor andere verenigingen. De vereniging 
gebruikt dit voor geweld op evenementen en hebben er erg veel baat bij. Als er meer 
verenigingen zijn die hier ook interesse in hebben, stuur dan een mailtje naar het 
secretariaat. Zij zullen dan zorgen voor het contact.   
 
Mevrouw Wardle (EHBO-vereniging Duiven) leest dat er in het verslag van vorig jaar het 
onderwerp vertrouwenspersoon ter sprake is gekomen. Voor de veldnorm is dat ook 
belangrijk. Is de Nationale Bond hier mee bezig? De heer Remorie neemt dit onderwerp mee 
bij de veldnorm.  
 
 

15. Datum 
Het bestuur stelt voor om de ALV volgend jaar op 9 mei te organiseren.  
De KNV heeft hun vergadering op 16 mei en EHBO Nederland op 23 mei. Advies is om de 
datum vast in uw agenda te noteren. Ruim voor de vergadering zullen de volmachten worden 
verzonden.  
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de algemene ledenvergadering. Het tweede deel van de vergadering wordt 
benut om de veldnorm evenementenzorg te bespreken en werving/behoud van leden. 
 
 
 
 
 

 


