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Concept-Notulen van de Algemene Vergadering van de Nationale Bond voor EHBO, 
gehouden op 5 september 2020 bij Van der Valk Hotel te Bilt-Utrecht 
 

 
Aanwezig: 
 
De leden/verenigingen:  
Achterveld, Barger Oosterveld, Berkel-Rodenrijs, Clinge, Culemborg, Didam, Duiven, Etten-
Leur, Hoogezand-Sappemeer, Huijbergen, IJsselstein, IJzendijke, Lemelerveld, Lobith-
Tolkamer, Millingen a/d Rijn, Nuenen, Petrus Donders Tilburg, Schijndel, ’s-Heerenberg-
Stokkum, Sint Jan Wageningen, Sint-Oedenrode, Spanbroek, Steenderen, Terneuzen, 
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 
 
Interactie: 
A. van Koot, secretariaat (notulen) 
G. van den Broek, financiële administratie 
 
Overige aanwezigen: 
H. Pijper, voorzitter Prins Hendrikfonds 
H. Schipper, penningmeester EHBO Limburg 
E. Averdieck, district Noord-Brabant 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving: 
K. Huikeshoven, bestuurslid 
112 verenigingen hebben zich afgemeld 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. De heer Pijper, 
voorzitter van het Prins Hendrikfonds en de heer Schipper, penningmeester van EHBO 
Limburg zijn vandaag ook aanwezig. 
 
De voorzitter inventariseert alvast of er leden zijn die gebruik willen maken van de rondvraag. 
Voor nu wil alleen EHBO Duiven hiervan gebruik maken. 
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Financiën 
Financieel verslag 
Er zijn geen vragen over het financieel verslag. Naar aanleiding van de jaarrekening geeft 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) aan dat de activa, vooral de spaarrekeningen, in 2019 lager zijn 
dan in 2018. De vorige keer werd aangegeven dat er tijdelijk geld van de spaarrekening 
wordt gehaald om facturen te kunnen betalen maar dat het na ontvangst van de contributie 
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weer teruggestort zou worden. De voorzitter geeft aan dat het dit jaar had moeten gebeuren. 
De ING betaalrekening is wel gestegen. 
 
De heer O. (EHBO Steenderen) merkt op dat er meerdere rekeningen zijn en vraagt naar de 
reden hiervoor. De voorzitter geeft dat de kascommissie deze vraag ook heeft gesteld. In het 
verleden had je tot een bepaald bedrag garantie en was het nodig om de risico’s te spreiden. 
Vandaar dat we twee rekeningen hadden. Dat is nu niet langer nodig. De rekening bij de 
Rabobank is daarom opgeheven.  
 
Kascontrolecommissie 
Om de volgorde van de financiële punten logisch te laten verlopen word nu eerst het verslag 
van de kascontrolecommissie besproken. De heer De W. (EHBO Clinge) stelt het op prijs dat 
het bestuur een schriftelijke reactie heeft gegeven op het vorige verslag. Hij vraagt of er 
opnieuw vanuit het bestuur een schriftelijke reactie kan komen op de geconstateerde feiten 
en gegeven adviezen. De voorzitter zegt dat toe. Actie: bestuur 
Er wordt decharge verleend voor de financiën van 2019. De heer Van den Broek 
(verenigingsbureau Interactie) heeft de financiën overgenomen van zijn voorganger. De 
samenwerking verloopt goed.  
 
De kascontrolecommissie bestaat uit drie personen. Voor de continuïteit blijven twee 
personen in de commissie en wordt er een nieuwe derde persoon aangesteld. De commissie 
moet opnieuw samengesteld worden. De heer V. (EHBO Huijbergen) stopt er dit jaar mee. 
De heer S. (EHBO ’s-Heerenberg) biedt zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie.  
 
Begroting 
De heer O. (EHBO Steenderen) merkt op dat de opbrengsten met € 11.000 zijn gestegen en 
vraagt een toelichting. De heer Van den Broek (verenigingsbureau Interactie) geeft aan dat 
de opbrengsten al zijn gestegen in 2018 en 2019 alleen dat de begroting daar niet op was 
aangepast. In 2021 is de lijn van opbrengsten doorgetrokken om de financiën meer te laten 
aansluiten.  
 
Mevrouw K. (EHBO Barger Oosterveld) merkt op dat bij de bestuurskosten in 2021 geen 
bedrag is opgenomen. De voorzitter geeft aan dat deze kosten zijn opgenomen onder de 
vergaderkosten.  
 
De heer De W. (EHBO Clinge) stelt voor om de opbrengsten uit te splitsen zodat de 
begroting beter leesbaar is. De voorzitter zegt toe dit in het vervolg te doen.  
 
De heer B. (EHBO Spanbroek) neemt aan dat de accountant is opgezegd omdat hier geen 
kosten voor worden berekend. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. De Nationale Bond liet 
een samenstellingsovereenkomst opstellen door een administratiekantoor. Met Interactie, is 
gekeken wat een administratiekantoor precies doet. In tegenstelling tot een accountant doet 
een administratiekantoor geen controle. Zij verzamelen de financiële cijfers in een overzicht. 
Dat doet Interactie voor ons. Daarnaast is de Nationale Bond vorig jaar begonnen met een 
kascontrolecommissie voor de controle. 
 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) merkt op dat er geen notariskosten zijn opgenomen. Er wordt 
wel gesproken over een fusie en dus nieuwe statuten. Waarom wordt dit niet opgenomen op 
de begroting? De voorzitter geeft aan dat er eerst nog goedkeuring voor de fusie moet 
plaatsvinden. Mocht het inderdaad goedgekeurd worden dan zal er een aanpassing in de 
begroting plaatsvinden. De huidige begroting is van de huidige situatie. De vergadering stelt 
de voorgestelde begroting vast. Actie: bestuur 
 
Vastellen hoogte contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden. Iedereen is hiermee akkoord.  
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3. Stichting Fast 

Op de vergadering worden de cijfers van Stichting Fast gepresenteerd maar dit is voor de 
leden ter kennisneming. De ledenvergadering hoeft niet in te stemmen met de cijfers maar 
het bestuur wilt graag transparant zijn. De kosten en opbrengsten van het EHBO boek Leren 
& Doen zijn ondergebracht bij Stichting Fast. Het bestuur denkt erover om afscheid te nemen 
van de stichting. In het verleden werd er tussen de Nationale Bond en Fast geschoven met 
posten. Op dit moment is de stichting vooral interessant vanwege de btw op het boekje 
Misschien dat daar een andere oplossing voor kan worden gevonden. 
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) is benieuwd naar de kosten van de stichting als deze blijft 
bestaan. De heer Van den Broek (verenigingsbureau Interactie) geeft aan dat alleen de 
rekeningen geld kosten. De heer V. stelt voor om de stichting slapend te houden. Het 
bestuur gaat kijken naar de mogelijkheden. Actie: bestuur 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering 25 mei 2019 
EHBO-vereniging Barger Oosterveld staat niet op de lijst bij afwezig met kennisgeving. De 
vereniging wordt toegevoegd. 
 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) geeft aan dat er de vorige keer is besproken dat er problemen 
zijn met de boekhouding en is benieuwd of alles uiteindelijk is teruggehaald. De voorzitter 
geeft aan dat dit niet het geval is. Wij hebben de boekhouding op papier gekregen en 
hebben aan de hand van pdf-bestanden hard moet zoeken om facturen uit 2016 en 2017 
boven een bepaald bedrag goed in de boekhouding te krijgen. Vanaf 2018 zijn we er dieper 
ingedoken om aan de hand van bankgegevens de facturen goed te verwerken. Dit heeft veel 
tijd gekost en we zijn dan ook blij dat we nu cijfers hebben welke kloppen. We zijn inkomsten 
misgelopen in de afgelopen jaren maar dat gebeurt nu niet meer.  
 
Mevrouw K. (EHBO Barger Oosterveld) vraagt of de statutenwijziging wordt uitgesteld. De 
voorzitter geeft aan dat dit op de lange baan geschoven is in verband met de fusie. De 
personen welke zich hadden aangemeld om mee te denken met de statuten hebben een 
mail gehad met informatie over het uitstellen van de wijziging.  
 
De heer De W. (EHBO Clinge) is benieuwd of er al meer te melden is over de projectgroep 
jeugd EHBO bij het Prins Hendrikfonds. De voorzitter van het Prins Hendrikfonds (PHF) krijgt 
het woord. De status is dat er begin dit jaar een projectplan is gemaakt. Door Corona is de 
bijeenkomst om over het plan te spreken niet doorgegaan. Het projectplan ligt klaar maar het 
PHF wil met de koepels gezamenlijk kijken naar het plan. De bedoeling is om op zoek te 
gaan naar externe financiering door bijvoorbeeld goede doelen en er landelijk sterke 
aandacht voor kunnen vragen. Het Prins Hendrikfonds heeft zelf een relatief klein budget als 
alle scholen een aanvraag zouden doen voor subsidie Jeugd EHBO.  
 
De heer V. (EHBO Barger Oosterveld) geeft aan dat de vorige keer werd aangegeven dat 
Jeugd EHBO de aandacht van de Nationale Bond heeft en is benieuwd naar de status 
hiervan. De voorzitter geeft aan dat we samen met EHBO Nederland aan het kijken waren 
hoe we verenigingen kunnen ondersteunen bij de Jeugd EHBO maar ook of we eigen 
materiaal moeten ontwikkelen of dat we gaan samenwerken. Helaas is er op de enquête 
weinig respons gekomen. Omdat er al (gratis) cursusmateriaal is heeft het zelf ontwikkelen 
van materiaal niet de voorkeur. Momenteel kunnen we tegen een gereduceerd tarief de 
cursus van de KNV gebruiken. Mevrouw K. (EHBO Barger Oosterveld) haakt in dat zij Jeugd 
EHBO geven. Zowel de leerlingen als de instructeurs zijn enthousiast en wij vinden dat het 
daarom meer gestimuleerd moet worden. Ons advies leert wel om bij scholen het over een 
thema te doen zoals herfst of zomer om het pakkend te maken voor de kinderen. Voor meer 
informatie mag er contact opgenomen worden met EHBO Barger Oosterveld.  
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De heer J. (EHBO Millingen a/d Rijn) vraagt of het verplicht is om de Jeugd EHBO binnen 
schooltijd te geven. Zij zelf geven les altijd na schooltijd. De voorzitter geeft aan dat het niet 
verplicht is om het tijdens schooltijd te doen. Het belangrijkste is om te kijken naar 
mogelijkheden bij de scholen.  
 
Op 3 juni is er een gesprek geweest bij het Rode Kruis. De heer V. (EHBO Huijbergen) 
vraagt wat er uit dit gesprek is gekomen. De heer Verhelst vertelt dat hij bij het Rode Kruis is 
geweest. Dit gesprek is meer verlopen als een kennismakingsgesprek om te kijken wat wij 
eventueel kunnen betekenen als zij kleine evenementen hebben en zelf geen vrijwilligers 
hiervoor beschikbaar hebben. Een ander punt dat besproken is of er speciale lesstoffen voor 
de evenementenorganisatie nodig zijn. Het bestuur kijkt of we deze lesstof van het Rode 
Kruis kunnen inzetten bij onze EHBO verenigingen. Dit is tot nu toe de stand van zaken met 
het Rode Kruis. Een vervolggesprek is er vanwege Corona nog niet van gekomen. 
 
De heer De W. (EHBO Clinge) vraagt of er meer bekend is over het bedrag van € 30.000. 
Het bestuur heeft de voorziening teruggedraaid en de kosten geboekt zoals ze geboekt 
hadden moeten worden. Het onderwerp wordt hierbij afgesloten en komt niet meer terug op 
de agenda. De voorzitter stelt voor om energie in de toekomst te steken. 
 
De notulen worden gewijzigd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
 

5. Jaarverslag 2019 
De heer De W. (EHBO Clinge) spreekt zijn dank uit dat het bestuur erin is geslaagd om een 
goedkopere variant van de gouden onderscheiding te bewerkstelligen. Dit legt minder 
financiële druk op de verenigingen. 
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) vraagt of het klopt dat de veldnorm nog een jaar is uitgesteld. 
De voorzitter deelt mede dat de proefperiode inderdaad verlengd is.  
 
De heer Den H. (EHBO Culemborg) geeft aan dat Culemborg in Gelderland ligt maar bij het 
jaarverslag ingedeeld is in Utrecht. De voorzitter geeft aan dat Culemborg vanuit vroeger 
gezien onder District Utrecht valt en daarom bij Utrecht erbij staat. Na toezegging van de 
voorzitter zal Culemborg verplaatst worden naar Gelderland. 
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) geeft aan dat hun cursisten een echo ervaren in het systeem 
van de e-learning. De voorzitter vraagt om zulke ervaringen op de mail te zetten zodat het 
kan worden doorgezet naar Livis, de leverancier van de e-learning. 
 
Mevrouw K. (EHBO Barger Oosterveld) is nieuwsgierig naar het contact met de 
waddeneilanden. De voorzitter geeft aan dat er contact is met de heer B. van Stichting 
Medical Ameland. Hij levert een bijdrage aan de nieuwsbrief. De vereniging wil graag meer 
bij Noord-Nederland betrokken worden. Wanneer er weer een regiobijeenkomst is in Noord-
Nederland schuift hij graag een keer aan. 
 
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
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6. Fusie met EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg 
De voorzitter begint met een korte toelichting over de fusie. Vorig jaar op de 
ledenvergadering is er gesproken over een samenwerking met EHBO Nederland. We 
hebben met de besturen een aantal keer gezamenlijk vergaderd om te bekijken of het 
mogelijk is om te fuseren. Van EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg hadden wij 
begrepen dat zij ook van plan zijn om samen te werken. Hierop hebben wij ze een 
uitnodiging gestuurd om bij ons aan te schuiven. Eind 2019 was het plan om de eerste 
fusiebesprekingen te laten plaatsvinden. Voor EHBO Nederland ging dit te snel en zij hebben 
dan ook besloten om niet meer verder te praten over een fusie. Vanaf dat punt zijn wij met 
drie organisaties verder gegaan. Dit is ook de reden waarom EHBO Noord-Brabant en 
EHBO Limburg zijn uitgenodigd voor deze ledenvergadering voor een nadere kennismaking.  
 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd te reageren op de voorgenomen fusie. EHBO Noord-
Brabant en EHBO Limburg zullen binnenkort op hun ledenvergadering ook de fusieplannen 
voorleggen aan hun verenigingen. De KNV en EHBO Nederland krijgen nog steeds de 
mogelijkheid om aan te schuiven. Het is belangrijk dat we samen zorgen voor voldoende 
EHBO’ers. Concurrentie hoort daar niet bij. Het mislukken van de Federatie staat bij 
sommigen nog op het netvlies maar we willen graag juist vooruit kijken wat wij wel voor 
elkaar kunnen krijgen. De intentie van deze fusie is anders. De wil is er om er één 
organisatie van te maken. We zien veel voordelen in een fusie van deze drie organisaties. 
Vroeger waren wij ook één organisatie. De voorzitter vraagt om eventuele zorgen of 
kanttekeningen over de fusie kenbaar te maken. Dat mag nu en ook per mail. 
 
Mevrouw K. (EHBO Barger Oosterveld) vraagt aan de heer Schipper van EHBO Limburg 
waarom er destijds voor is gekozen om af te splitsen en er nu naar een fusie wordt 
toegewerkt. De heer Schipper geeft aan dat er toen valide redenen waren maar dat het nu 
beter is om te fuseren. Samen staan we sterker dan één.  
 
De heer O. (EHBO Steenderen) wil graag weten of er meer redenen zijn waarom de KNV en 
EHBO Nederland afhaken. De voorzitter adviseert om de eerste nieuwsbrief terug te lezen 
waarin staat wat de redenen zijn waarom EHBO Nederland besloten heeft om zich terug te 
trekken. De KNV heeft zich niet teruggetrokken. We hebben een uitnodiging gestuurd om 
mee te praten maar zij zijn hier tot op heden nog niet op ingegaan. 
 
De heer B. (EHBO Spanbroek) geeft aan dat zijn vereniging het voornemen heeft om de 
statuten te wijzigen. De heer Verhelst geeft aan dat het de bedoeling is om het zo te regelen 
in de statuten dat iedere vereniging straks kan aansluiten. Los van wat de vereniging in de 
eigen statuten heeft opgenomen. Er zullen op dit moment meer verenigingen zijn welke de 
statuten willen wijzigen. De bedoeling is dat er op de site ook een nieuw concept voor 
verenigingen komt te staan. Actie: bestuur 
 
De statuten welke nu voorliggen zijn gezamenlijk door de drie organisaties opgesteld. 
Wijzigingen moeten via de notaris dus hoe minder er in staat, hoe minder er aangepast hoeft 
te worden in de toekomst. Wel moeten worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Als 
de fusie een feit is kan het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Er zit dan een nieuw 
bestuur. Zij kan dan hun visie meteen meegeven. Als een vereniging in de tussentijd de 
statuten wil wijzigen, kunnen de statuten naar het bestuur voor goedkeuring worden 
gestuurd.  
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De heer V. (EHBO Huijbergen) geeft aan dat er altijd statuten van de Nationale Bond en 
verenigingen zijn. Het moet wel controleerbaar zijn of er in de statuten van de verenigingen 
iets staat wat tegen de principes in gaat van de Nationale Bond. Er moet altijd goedkeuring 
zijn en blijven van de Nationale Bond. 
 
De heer O. (EHBO Steenderen) vraagt wat de personele consequenties, zoals het 
verenigingsbureau, zijn voor de fusie. De voorzitter geeft aan dat er een vergelijking is 
gemaakt van de drie organisaties. Momenteel maken EHBO Noord-Brabant en EHBO 
Limburg geen gebruik van een verenigingsbureau. De Nationale Bond maakt hiervan wel 
gebruik waardoor het plan nu is om bij het verenigingsbureau te blijven en uit te breiden.  
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) merkt op dat het bestuur druk is met de fusie. Vaak wordt de 
fout gemaakt dat er te veel gericht wordt op de fusie en de rest van de Nationale Bond 
vergeten worden. Advies is om niet volledig daarop te richten tot de fusie rond is zodat alles 
wel gewoon doorloopt en de Nationale Bond goed bestuurd wordt. De voorzitter geeft aan 
dat de uren van de fusie bovenop de standaard uren van de Bond komen. We laten niet 
onze huidige werkzaamheden volledig uit onze handen vallen.  
 
Het voorstel, ook namens EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg, is om verder te gaan 
onder de naam Nationale Bond voor EHBO. Er moet nog wel nagedacht worden over een 
logo. De heer V. (EHBO Huijbergen) geeft aan dat het een sterk logo en een sterke naam is. 
De voorzitter neemt daar kennis van en geeft aan dat het nu aan EHBO Noord-Brabant en 
EHBO Limburg is. Zij moeten dit op hun eigen ledenvergadering voorleggen en pas dan kan 
er een besluit worden genomen.  
 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) is tevreden over hoe voortvarend de fusie verloopt en 
waardeert het dat er uitgebreid besproken wordt wat de vervolgstappen zijn. Is er gedacht 
om verenigingen te betrekken bij de clusters? De voorzitter geeft aan dat dit nog niet het 
geval is. Nu is het moment om naar buiten te treden en anderen erbij te betrekken. Als er 
verenigingen zijn welke willen meedenken, zijn ze van harte welkom. Bij interesse mag er 
gemaild worden naar bestuur@nationalebond.nl.  
 
De heer De W. (EHBO Clinge) vraagt of er in de eindfase verslag wordt gedaan aan de 
huidige verenigingen en districten voordat het definitief is zodat jullie nog advies of informatie 
kunnen inwinnen bij de districten. De voorzitter geeft aan graag weer regiobijeenkomsten te 
laten plaatsvinden. Als het mogelijk is willen we in het voorjaar van 2021 opnieuw 
regiobijeenkomsten inplannen om dan de fusieplannen te bespreken zoals ze er op dat 
moment liggen. 
 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) is benieuwd hoe het zal gaan met de onderscheidingen. De 
heer Remorie ligt toe dat EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg een soortgelijk reglement 
hanteren maar dat het ontwerp van de onderscheidingen verschilt. Over het ontwerp moet 
nog worden nagedacht. De eerste vijf jaar kan een vereniging kiezen uit de huidige 
onderscheidingen of de nieuwe onderscheidingen van de nieuwe Bond. Het reglement van 
EHBO Limburg werkt met een puntensysteem welke het bestuur omarmt. Het is duidelijk en 
overzichtelijk. Met het puntensysteem kom je sneller in aanmerking voor een onderscheiding 
wat passend is bij deze tijd en zodat we sneller waardering kunnen uitspreken naar de 
vrijwilligers. 
 
De heer De W. (EHBO Clinge) vindt het “stemmen volmacht niet geoorloofd” in de statuten 
een erg zware sanctie als verenigingen niet aanwezig kunnen zijn bij de ledenvergadering. 
Zijn advies is om het wel toe te staan en dat elke vereniging één extra volmacht mag 
hebben. Het bestuur geeft aan dit punt mee te nemen. Actie: bestuur 
 

mailto:bestuur@nationalebond.nl
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EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg zijn momenteel in een rechtszaak verwikkeld met 
de voormalige bestuursleden. De heer F. (EHBO Etten-Leur) vraagt of er hierdoor een 
mogelijkheid bestaat dat er een claim voor de nieuwe organisatie komt. De voorzitter geeft 
aan dat dit punt bij de notaris wordt neergelegd. Er wordt aangegeven dat EHBO Noord-
Brabant en EHBO Limburg vanaf het begin transparant hierover zijn geweest en hebben 
aangegeven dat ze graag alles afgewikkeld willen hebben voordat de fusie een feit zal zijn. 
De heer F. (EHBO Etten-Leur) geeft wel aan persoonlijk achter de samenwerking te staan. 
De voorzitter waardeert dit. 
 
De heer B. (EHBO Spanbroek) geeft het advies om in de statuten op te nemen dat een ALV 
digitaal mag plaatsvinden. De voorzitter geeft aan hier een voorstander van te zijn en dit punt 
mee te nemen. Mevrouw W. (EHBO Duiven) vraagt of dit niet beter in het huishoudelijk 
reglement kan worden opgenomen. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. Actie: bestuur 
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) doet de suggestie om het stemmen over personen niet 
mondeling maar schriftelijk te laten plaatsvinden zodat iedereen vrij is om zijn stem kenbaar 
te maken. Dit staat in artikel 10.2 maar graag kijken naar de formulering zodat het helder is. 
 
De heer De W. (EHBO Clinge) wil graag dat in het huishoudelijk reglement, artikel 7.5 over 
de zittingsduur, wordt overwogen wat wijsheid is. De voorzitter geeft aan het goed te vinden 
dat het in het reglement staat omdat anders personen lang blijven zitten maar we zullen het 
punt nog even bespreken.  
 
De aanwezige verenigingen geven met een applaus groen licht om door te gaan met de 
fusie. 
 

7. Verkiezing bestuursleden 
Het bestuur stelt voor om het huidige bestuur te laten zitten zoals het nu is. Echter is er wel 
een penningmeester nodig. Niemand biedt zich verder aan. Mevrouw Den H. (EHBO 
Culemborg) geeft advies om de heer B., penningmeester van hun vereniging, te vragen. 
Actie: bestuur 
De aanwezige verenigingen stemmen in met het voorstel om het bestuur ongewijzigd te 
houden. 
 

8. Bijpraten over landelijke ontwikkelingen 
Samenwerking met EHBO Nederland 
Er is geen samenwerking meer met EHBO Nederland. We lezen elkaars nieuwsbrief en zij 
gaan nadenken of ze opnieuw rond de tafel willen zitten. De uitnodiging voor de fusie ligt er.  
 
De heer V. (EHBO Huijbergen) vraagt of LOEK nog bestaat. De voorzitter geeft aan dat dit 
nog bestaat en er na de Corona weer een bijeenkomst zal worden gepland.  
 
Andere organisaties 
Met Livis is er goed contact. Aangesloten verenigingen krijgen korting op de vouchers van e-
learning. Vlak voor de zomer stond er een afspraak maar deze is vanwege Corona niet 
doorgegaan maar wordt wel weer opgepakt. 
Met het Oranje Kruis is er ook contact, gezamenlijk met de andere organisaties. De directeur 
is even uit de running. De voorzitter van de KNV, is afgetreden evenals de vice-voorzitter. 
Momenteel is de KNV op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wat hier de laatste stand van 
zaken is, is niet bekend.  
 
Veldnorm evenementenzorg 
Vanwege Corona is de proefperiode met een jaar uitgesteld. Van verenigingen krijgen wij 
vragen wat zij moeten doen met de cursussen in de tijd van Corona. Het bestuur probeert op 
de website en in de nieuwsbrief hierover te informeren. Als er informatie is dat gedeeld mag 
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worden, dan horen we het graag. Hiervoor mag gemaild worden naar het secretariaat. De 
planning was om dit jaar de ervaringen met de veldnorm te bespreken maar dit kan helaas 
niet. 
 
De heer V. (EHBO Barger-Oosterveld) heeft een lijst met kleine evenementen gestuurd naar 
het bestuur. Als herinnering wordt deze op papier overhandigd aan het bestuur. 
 
De heer Van M. (EHBO Achterveld) vraagt of er contact is met het RIVM. De voorzitter geeft 
aan dat het Oranje Kruis deze contacten onderhoudt.  
 
De heer V. (EHBO Barger Oosterveld) geeft aan dat er in het noorden van Nederland regio-
overleggen plaatsvinden. Dit vindt al een aantal jaren plaats. Momenteel vinden de 
overleggen plaats met 12 verenigingen. Dit vindt één of twee keer per jaar plaats. De 
plaatselijke Rode Kruis zit ook in de overleggroep. Ze proberen steeds meer uit te breiden en 
zijn momenteel bezig om gezamenlijk een opleiding te starten omdat verenigingen moeite 
hebben met het werven van nieuwe cursisten. Door van elke vereniging een aantal cursisten 
naar de opleiding te laten gaan, is er toch een cursus gevuld. Doordat de samenwerking 
goed verloopt willen we de regio-overleggen uitbreiden. De voorzitter juicht het van harte toe 
dat er wordt samengewerkt.   
 

9. Communicatie 
Vanuit EHBO Saasveld is er een mail binnen gekomen. In deze mail werd aangegeven dat 
zij en een aantal andere verenigingen vinden dat er vanuit de Nationale Bond weinig 
informatie is gekomen in de afgelopen Coronaperiode. Bijvoorbeeld hoe je de lessen op een 
verantwoorde manier kan geven. De voorzitter geeft aan dat alle vragen aan het secretariaat 
of bestuur gelijk zijn beantwoord. Het stukje financiële gevolgen hebben wij misschien niet 
uitgebreid besproken in de nieuwsbrief maar de andere onderwerpen zijn echt wel een paar 
keer benoemd in de nieuwsbrief en op de site geplaatst. Als een vereniging vindt dat dit niet 
genoeg is, dan wordt verzocht een mail te sturen zodat het opgepakt kan worden. Het 
streven is elke maand een nieuwsbrief uit te sturen. Het bestuur probeert de nieuwsbrief 
aantrekkelijk te maken voor iedereen. Input voor de nieuwsbrief is uiteraard ook altijd 
welkom. Op LinkedIn is er een groep Nationale Bond EHBO. Hier probeert het bestuur ook af 
en toe informatie te delen. EHBO Barger Oosterveld biedt een artikel ‘veel voorkomende 
ongevallen’ aan om te benoemen in de nieuwsbrief.  
 

10. Rondvraag 
Mevrouw W. (EHBO Duiven) geeft aan dat er veel tijd gaat zitten in de ledenadministratie. Dit 
komt omdat er meerdere systeem zijn, zoals de Nationale Bond en het Oranje Kruis. De 
voorzitter geeft aan dat als er aanpassingen nodig zijn in de ledenadministratie bij de 
Nationale Bond, dit makkelijk opgepakt kan worden. We zijn helaas twee totaal verschillende 
organisaties dus we kunnen er niet één systeem van maken.  
 
De heer Remorie vraagt of verenigingen alle mailtjes voortaan willen versturen naar het 
secretariaat en niet direct aan het bestuur. Het secretariaat kan de mailtjes doorzetten 
wanneer het nodig is. Wanneer de mail echt bedoeld is voor het bestuur mag de mail 
gestuurd worden naar het bestuur.  
 

11. Nieuwe datum volgende ALV 
Het bestuur stelt voor om de ALV volgend jaar op zaterdag 29 mei te organiseren. Noteer 
deze datum vast in uw agenda.  
 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 12.20 uur de vergadering.  


