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PRE-AMBULE 
 
Na jaren van samenwerking tussen de Nationale Bond voor E.H.B.O. (opgericht op 02-01-
1949), E.H.B.O. Limburg (opgericht op 11-03-1993) en E.H.B.O. Noord Brabant (opgericht 
op 08-05-1999) hebben we besloten om samen verder te gaan als één Bond onder de 
naam van:  
 
“Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongevallen” bij verkorting genaamd: N B E 
 
waarbij als oprichtingsdatum 02-01-1949 wordt aangehouden.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat de doelstellingen van de drie Bonden gelijkluidend waren 
namelijk:  
 
“Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het 
verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers bij 
ongevallen en dergelijke, ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp 
noodzakelijk is”. 
 
Voor het opstellen van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijke Reglement hebben de 
Statuten en het Huishoudelijke Reglementen van de drie bonden de basis gevormd.  
Ondanks dat de meeste bepalingen en regels vrijwel overeenkomen c.q. van gelijke 
strekking zijn was het uiteraard toch noodzakelijk om enkele wijzigingen aan te brengen. 
 
De nieuwe Statuten bevatten alleen de noodzakelijke bepalingen waarbij aanvullingen en 
nadere uitwerkingen van de artikelen zijn verwerkt in het Huishoudelijke Reglement en/of 
andere Reglementen. 
 
De nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn op de betreffende Algemene 
Vergaderingen door de leden van de samengaande Bonden goedgekeurd en wel op: 

-  00-00-2021 door Nationale Bond voor E.H.B.O.; 
-  00-00-2021 door E.H.B.O. Limburg;  
-  00-00-2021 door E.H.B.O. Noord-Brabant.  

 
Deze goedkeuringen zijn vastgelegd in de verslagen van de betreffende Algemene 
Vergaderingen, welke zijn bijgevoegd. 
 
Alle E.H.B.O. verenigingen, andere rechtspersonen en natuurlijke personen die voorheen 
al lid waren van Nationale Bond voor E.H.B.O., E.H.B.O. Limburg en E.H.B.O. Noord-
Brabant zullen worden toegelaten tot de nieuwe Bond.  
 
Ook kunnen zij, onzes inziens, hun eigen Statuten en Huishoudelijk Reglementen 
behouden (het zijn nl. zelfstandige organisaties) maar ook omdat de doelstellingen niet 
zijn gewijzigd en de meeste bepalingen en regels van de samengaande Bonden van 
gelijke strekking waren en zijn overgenomen.  
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STATUTEN 
 
NAAM, VESTIGING en DUUR 
 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongevallen 
Bij verkorting genaamd:  N B E 
Oprichtingsdatum:  2 januari 1949  
De vereniging is gevestigd te: Utrecht  en is aangegaan voor onbepaalde tijd.  
 

DOEL 
 
Artikel 2  
De Bond stelt zich ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en 
het verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers bij ongevallen 
en dergelijke, ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is. 
 

Artikel 3 
De Bond tracht haar doel te bereiken door in overleg en/of in samenwerking met de bij haar aangesloten 
leden: 
a. bij te dragen aan de kwaliteit van de eerste hulpverlening en door ondersteuning aan de leden met 
informatie, documentatie, voorlichting en advies; 
b. het ontwikkelen, organiseren en stimuleren van het volgen van cursussen, opleidingen en trainingen 
die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde eerste hulp; 
c. het ondersteunen van aangesloten leden in hun functioneren; 
d. het verwerven van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de vrijwillige eerste hulp; 
e. het werven van vrijwilligers voor de eerste hulp onder andere door voorlichting en public relations; 
f. het samenwerken – met behoud van ieders eigen zelfstandigheid- met organisaties en instellingen met 
een verwante doelstelling; 
g. alle wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 4 
1. Als lid van de Bond kunnen worden toegelaten E.H.B.O. verenigingen, welke het doel genoemd in 
artikel 2 deze statuten nastreven. Hun Statuten, Huishoudelijk Reglement of andere Reglementen mogen 
geen bepalingen bevatten, die naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met die van de Bond. 
2. Andere rechtspersonen en natuurlijke personen, welke het doel genoemd in artikel 2 deze statuten, 
onderschrijven en een binding hebben en/of werkzaam zijn op het gebied van de E.H.B.O. kunnen zich 
aansluiten bij de Bond. 
3. Over de toelating tot lid en aansluiting beslist het bestuur. Van deze beslissing staat beroep open bij de 
algemene vergadering.  
 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap of aansluiting eindigt: 
a. door schriftelijke opzegging van het lid, met in achtneming van een termijn van acht (8) weken voor het 
einde van het verenigingsjaar; 
b. door ontbinding van de aangesloten E.H.B.O. vereniging of een ander rechtspersoon; 
c. bij overlijden van een natuurlijk persoon; 
d. door opzegging, bij besluit van het bestuur van de Bond, wegens zodanige nalatig blijven in het 
bevorderen van de doelstellingen van de Bond dan wel het ontplooien van zodanige activiteiten buiten 
deze doelstellingen, dat van de Bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. 
e. door ontzetting, bij besluit van het bestuur van de Bond, indien een lid handelt in strijd met de Wet, de 
Statuten en Reglementen of besluiten van de Bond, o.a.: 
- het niet nakomen van de financiële verplichtingen ten aanzien van de Bond; 
- het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot de inhoud van Statuten en/of Huishoudelijk 
Reglement dan wel ander Reglementen; 
- het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot het ledental; 
- als men de Bond in haar goede naam en/of eer aantast; 
- als men de Bond gebruikt voor commerciële doeleinden, indien daar geen toestemming voor is 
gegeven. 
2. Van de beslissingen sub d. en e. staat beroep open bij de algemene vergadering. 
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3. Alvorens een besluit tot opzegging of ontzetting wordt genomen, schorst het bestuur het lid voor een 
periode van ten hoogste zes (6) maanden. In deze periode wordt een onderzoek ingesteld naar de reden, 
welke tot dit besluit zouden moeten leiden. 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 6 
De geldmiddelen van de Bond bestaan uit 
a. contributies; 
b. bijdragen; 
c. subsidies;  
d. giften en alle andere toevallige baten. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 7 
1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen aangegeven in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement 
en/of genomen besluiten, belast met het besturen van de Bond. 
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) personen, welke worden gekozen uit 
de leden van de Bond op de algemene vergadering. Bij uitzondering en met toestemming van de 
algemene vergadering kunnen ook personen worden gekozen als bestuurslid die geen lid zijn van een 
aangesloten E.H.B.O. vereniging. 
3. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden periodiek af volgens 
een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat de voorzitter, secretaris en 
penningmeester ieder periodiek in een ander jaar aftreden.  
4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering rechtstreeks in functie gekozen.  
De overige leden verdelen de functies en/of aandachtsgebieden binnen het bestuur in onderling overleg.  
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.  
5. Het bestuur kan zich door adviseurs of commissies laten bijstaan. Nadere regels hierover  worden 
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. 
6. Voor de verkiezing van leden voor het bestuur wordt  ten minste vier (4) weken vóór de  
algemene vergadering een voordracht toegezonden door het bestuur aan de leden. 
De leden kunnen tot vijf (5) weken vóór de vergadering kandidaten voorstellen aan het bestuur. 
7. Besluiten waaraan geldelijke gevolgen kunnen zijn verbonden, behoeven de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 
8. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot 
het sluiten van overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt. 
9. De Bond wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de secretaris of 
de penningmeester, dan wel bij ontstentenis van de voorzitter door de vicevoorzitter samen met de 
secretaris of de penningmeester. 
 
ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 8 
1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de Bond en heeft alle bevoegdheden, die niet 
door de Wet, deze Statuten, Huishoudelijk Reglement of andere regels zijn toegekend en/of 
voorbehouden. 
2. Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Deze vergadering wordt 
gehouden binnen zes (6 maanden) na afloop van het verenigingsjaar.  
3. Een algemene vergadering komt zo vaak bijeen als het bestuur dit nodig acht of wanneer ten minste 
een/tiende (1/10de) van het aantal aangesloten leden dit verlangen. Een zodanig verlangen dient 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Geeft het bestuur binnen vier (4) weken aan een zodanig 
verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte 
vergadering over te gaan. 
4.De vergadering worden per oproepingsbrief/email door het bestuur bijeengeroepen, behoudens het 
gestelde in het laatste lid van het vorige artikel. 
5.Over geen andere voorstellen dan die, welke zijn genoemd in de oproepingsbrief, kunnen bindende 
besluiten genomen worden. 
6.Voorstellen, welke ter behandeling aan de vergadering worden voorgelegd, worden uiterlijk vier (4) 
weken voor de vergadering toegezonden aan de leden. 
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Artikel 9 
In de algemene vergadering wordt onder meer: 
1. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden over het afgelopen 
verenigingsjaar 
2. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het 
afgelopen verenigingsjaar;  
3. door de voorzitter het in het komend jaar te voeren beleid aan de orde gesteld;  
4. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld;  
5. de contributie van de leden en bijdragen van andere rechtspersonen en natuurlijke personen voor het 
eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld;  
6. de financiële bijdrage voor regio’s en andere ondersteunende activiteiten vastgesteld;  
7. voorzien in opengevallen plaatsen in het bestuur; 
8. een kascommissie gekozen; 
9. de voorstellen behandeld, welke voor de vergadering zijn ingediend;  
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 10 
1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen.  (De helft plus één (1) 
van de uitgebrachte stemmen) 
2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij één van de aanwezige 
stemgerechtigden stemming op een andere wijze wenst. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits 
dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen der aanwezigen zich hiertegen verzet. 
3. Blanco stemmen worden niet meegerekend. 
4. Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.  
5. De procedure van het stemmen wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. 
6. Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar. 
 
Artikel 11 
1. De Bond kan bij besluit van de algemene vergadering onderverdeeld worden in een aantal afdelingen, 
welke een integrerend onderdeel van de Bond zijn en een statutaire eenheid vormen. 
2. Nadere regels met betrekking tot het beleid, beheer en bestuur van de afdelingen worden vastgelegd 
in het Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 12 
Tot uitvoering van de bepalingen in deze Statuten – ook waar dat niet nadrukkelijk is gesteld -, evenals 
de regeling van orde in de vergadering en van al datgene wat nadere regeling behoeft, wordt door de 
algemene vergadering in het Huishoudelijk Reglement of andere Reglementen vastgelegd. Deze nadere 
reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de Wet of met deze Statuten. 
 
WIJZIGING STATUTEN 
 
Artikel 13 
1. Wijziging van deze Statuten kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de 
betreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet ten minste 
zes (6) weken voor deze vergadering zijn toegezonden aan de leden.  
2. Een voorstel tot wijziging der Statuten kan slechts worden aangenomen waarin ten minste één vierde 
(1/4) van het aantal leden aanwezig is en met ten minste twee derde (2/3) der geldig uitgebrachte 
stemmen.  
3. Indien minder dat één vierde (1/4) van het aantal leden aanwezig is kan over de wijziging van de 
statuten geen besluit worden genomen.  Er wordt dan binnen veertien (14) dagen een nieuwe 
vergadering uitgeschreven die daarna binnen vier (4) weken wordt gehouden. Dan kan met twee derde 
(2/3) der uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging van de Statuten worden genomen.  
4.De Statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.  
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ONTBINDING EN VEREFFENING 
 
Artikel 14 
1. De Bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen 
met ten minste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 
minste drie/vierde (3/4) van de leden aanwezig is.  
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig zijn, kan op een volgende te houden 
algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met 
meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.  
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 
meegedeeld, dat de vergadering zal worden voorgesteld de Bond te ontbinden. De termijn voor 
oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste drie (3) maanden bedragen.  
4. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij anders bepaald wordt. 
5. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. 
6. De bestemming van een eventuele batig saldo zal worden bepaald door de algemene vergadering en 
wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 
7. Na de ontbinding blijft de Bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van 
kracht. In de stukken en aankondigingen die van de Bond uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Bond gedurende de 
wettelijke termijn onder de berusting van de jongste vereffenaar. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 15. 
In gevallen waarin de Wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere Reglementen niet 
voorzien, evenals bij verschil van mening over de uitleg van deze Statuten, het Huishoudelijk Reglement 
of andere Reglementen beslist het bestuur. Van deze beslissing staat beroep open op de algemene 
vergadering. 
 
 
 
De notariële akte is opgemaakt d.d.  


