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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019 
Maart 2019 
 

1. Inleiding 

In dit secretarieel jaarverslag doet het bestuur verslag over de activiteiten van de 

Nationale Bond over het verslagjaar 2019.  

 

2. Communicatie 

Het magazine Eerste Hulp is twee maal verschenen. Via de nieuwsbrieven werden 

verenigingen geïnformeerd over het laatste nieuws en (landelijke) ontwikkelingen. Er 

is een nieuwe website gelanceerd waar informatie nog inzichtelijker is terug te 

vinden. Met de nieuwe website worden mailadressen niet langer apart opgeslagen 

voor verzending van de nieuwe website in het kader van de AVG. Leden en andere 

geïnteresseerden kunnen zichzelf voor de nieuwsbrief in- en uitschrijven zonder 

tussenkomst van het secretariaat. Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is al flink 

toegenomen. 

 

Voor het kenniscentrum op de website zijn niet langer inloggegevens nodig. Het 

bestuur wil maximaal transparant zijn naar de aangesloten verenigingen en 

geïnteresseerden. Immers de geboden informatie kan voor iedereen nuttig zijn. 

 

3. Aantal verenigingen en leden 

Helaas hebben 7 verenigingen het lidmaatschap opgezegd. De redenen om op te 

zeggen zijn uiteenlopend. Gelukkig hebben ook 3 verenigingen zich aangesloten bij 

de Nationale Bond of een proeflidmaatschap aangevraagd. Het aantal aangesloten 

verenigingen is op 31 december 2019 259 en het aantal leden is 12.334. Het aantal 

individuele leden is 34. 

 

4. Online ledenadministratie 

Na een oproep in de nieuwsbrief heeft een aantal verenigingen de logingegevens 

opnieuw opgevraagd. 90 % van alle verenigingen maakt gebruik van de online 

ledenadministratie. Het is belangrijk dat alle verenigingen hun leden goed bijhouden 

omdat het magazine naar het huisadres wordt gestuurd. Ook de contributienota’s 

worden gebaseerd op het aantal leden in de administratie. Verenigingen krijgen elk 

jaar een herinnering om voor 1 februari de ledenadministratie bij te werken. Het 

streven is dat in 2021 alle verenigingen met de online ledenadministratie werken. 

 

5. Verenigingsbureau 

Wij zijn tevreden over de ondersteuning door het verenigingsbureau. 

 

6. EHBO Leren & Doen 

Het boek EHBO Leren & Doen wordt alleen nog verkocht via de leverancier Medicall 

Life Support en leveranciers als Bol.com en Centraal Boekhuis. De verkoop van het 

boek EHBO Leren & Doen blijft op niveau. Steeds meer verenigingen durven de stap 

te zetten om het boek te gebruiken voor een basisopleiding. 
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7. Onderscheidingen 

Heel veel verenigingen nemen de moeite om een aanvraag in te dienen voor een 

onderscheiding voor hun leden. Daarmee worden onze vrijwilligers die soms al jaren 

actief zijn in het zonnetje gezet. Het bestuur vindt het belangrijk dat leden deze blijk 

van waardering krijgen. We hebben er daarom ook voor gekozen om een goedkopere 

variant van de onderscheiding in goud aan te bieden. In 2019 zijn er 188 

onderscheidingen aangevraagd. De namen van degenen die werden onderscheiden, 

werden gepubliceerd in het magazine. Daarnaast heeft het bestuur een paar keer het 

verzoek gekregen om de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding of een 

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid te ondersteunen. Het bestuur gaat 

graag op dat soort verzoeken in. 

 

8. Medicall Life Support 

Er is regelmatig contact met de leverancier van EHBO materialen Medicall Life 

Support (MLS). De prijslijst die MLS hanteert voor de aangesloten verenigingen staat 

op de website. Veel verenigingen maken gebruik van de diensten van Medicall Life 

Support. Wij horen positieve geluiden over de dienstverlening. 

 

9. Samenwerking met andere koepelorganisaties 

In het verslagjaar is er twee keer een gezamenlijke bestuursvergadering met  

EHBO Nederland gehouden. Aan het eind van 2019 heeft EHBO Nederland de 

samenwerking opgeschort. 

 

In het kader van LOEK (Landelijk Overleg EHBO-Koepels) is er twee keer overlegd 

met de koepelorganisaties EHBO Nederland, EHBO Noord-Brabant en EHBO 

Limburg. Met de KNV is contact gezocht om opnieuw aan te schuiven bij LOEK. 

Gespreksonderwerpen zijn AVG, Veldnorm evenementenzorg, de verzekeringen, Het 

Oranje Kruis, Het Rode Kruis, de online ledenadministratie. 

 

In december zijn de organisaties EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en Nationale 

Bond verkennende gesprekken gestart om in 2020 te gaan fuseren. 

 

10. Ontwikkelingen in het veld 

De veldnorm evenementenzorg is in 2019 ingevoerd. Gedurende twee jaar wordt 

bekeken of de veldnorm voldoet. Op http://www.evenementenz.org/wp/ kan de laatste 

informatie worden gelezen. 

 

11. Samenwerking met andere organisaties 

De afspraken met Livis en Univé zijn nog onverminderd van kracht. Er is overleg 

geweest met Het Oranje Kruis en met het Rode Kruis. De nieuwe Raad van Toezicht 

van het Prins Hendrikfonds heeft een aantal keren vergaderd. De Nationale Bond is 

vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.  

http://www.evenementenz.org/wp/
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12. Bestuur en bureau 

De samenstelling van het bestuur was als volgt: 

mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, voorzitter en penningmeester a.i. 

G.B.J. Zwiers, secretaris 

W. Remorie, lid van het bestuur 

P. Verhelst, lid van het bestuur 

K. Huikeshoven, lid van het bestuur 

 

De secretariële werkzaamheden op het landelijk secretariaat zijn in handen van A. 

van Koot. De financiële administratie wordt gevoerd door G. van den Broek. 

 


