
 

            

            

  

 

 

Datum voorstel:  24 april 2021 

Verantwoordelijk bestuurslid: Voorzitters betrokken EHBO-organisaties 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering 

1. Onderwerp  Voortgang fusie 

2. Beslispunten  Kennisnemen van de stand van zaken. 

3. Samenvatting Tijdens de algemene ledenvergadering op 5 september 2020 

heeft het bestuur van de Nationale Bond de leden bijgepraat 

over de voorgenomen fusie tussen Nationale Bond, EHBO 

Noord-Brabant en EHBO Limburg. De ledenvergaderingen van 

EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant werden als gevolg van 

Corona uitgesteld. Met deze notitie informeren wij u over de 

voortgang sinds de voortgangsnotitie van augustus en 

ledenvergadering van september 2020. 

 

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  

 

  



 

 

Tweede voortgangsnotitie over de fusie 
April 2021 
 

1. Inleiding 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 5 september 2020 heeft het bestuur van 

de Nationale Bond de leden bijgepraat over de voorgenomen fusie tussen Nationale 

Bond, EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg. De ledenvergaderingen van EHBO 

Limburg en EHBO Noord-Brabant werden als gevolg van Corona uitgesteld. Met 

deze notitie informeren wij u over de voortgang sinds de voortgangsnotitie van 

augustus en ledenvergadering van september 2020. 

2. Corona 

Het samenvoegen van drie organisaties vraagt veel tijd, energie en coördinatie. Het 

gezamenlijke gevoel is dat als je aan de start staat van zo’n belangrijk proces dat het 

nodig is om in dezelfde ruimte te zitten om elkaar goed te leren kennen. Vanwege de 

Coronacrisis hebben de fusiebesprekingen daarom op een lager pitje gestaan. Dat is 

minder erg omdat het uitgangspunt is dat we het proces zorgvuldig willen doorlopen 

en dat is lastiger digitaal vorm te geven. 

3. Betrekken van verenigingen 

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de Nationale Bond een oproep gedaan 

aan verenigingen om mee te denken. Er is een aantal reacties ontvangen en met 

deze leden is contact opgenomen. Zodra het kan zullen we verder gaan met de 

fusiebesprekingen en zullen we ook weer geregeld via nieuwsbrieven een update 

geven. 

 

Natuurlijk is de algemene ledenvergadering een moment om te worden bijgepraat en 
vragen te stellen. De volgende ledenvergaderingen staan gepland: 
 
29 mei 2021 Nationale Bond 
14 juni 2021 EHBO Limburg 
N.t.b. EHBO Noord-Brabant 

4. Cluster 1: Statuten, Huishoudelijk Reglement, nieuwe naam en logo 

De werkgroep heeft concept-statuten en een concept-Huishoudelijk Reglement 

opgesteld. De leden van de Nationale Bond hebben daar tijdens de ledenvergadering 

en per mail al op kunnen reageren. De leden van de andere organisaties krijgen daar 

nu tijdens de vergadering gelegenheid voor. De werkgroep zal ook contact opnemen 

met de notaris om te vragen of de concepten voldoen aan de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (Wbtr) die per 1 juli 2021 in werking treedt. De werkgroep zal de 

concepten vervolgens waar nodig aanpassen en een nieuw concept voorleggen aan 

de algemene ledenvergaderingen. 

5. Cluster 4: Onderscheidingen 

De werkgroep onderscheidingen legt de laatste hand aan een concept-reglement. 

Het concept zal vervolgens worden besproken in het fusieoverleg. 



 

6. Cluster 5: verzekeringen 

Een werkgroep bestaande uit leden van EHBO Brabant, EHBO Limburg en Nationale 

Bond buigt zich over de verzekeringen die de organisaties nu hebben afgesloten. Er 

zijn wel wat verschillen. De Nationale Bond heeft als enige een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 

hebben een rechtsbijstandsverzekering en een ongevallenverzekering. Alle drie 

hebben ze een aansprakelijkheidsverzekering. De organisaties maken ook gebruik 

van verschillende tussenpersonen. De werkgroep maakt nu eerst een inventarisatie 

van de verschillende polissen en polisvoorwaarden. Daarna zal er een voorstel 

worden gemaakt over de verzekeringen die moeten worden afgesloten voor de 

nieuwe organisatie. 

 

7. Overige clusters 

Tijdens het digitale 4e fusieoverleg met bestuursleden en werkgroepleden is 

afgesproken dat na de algemene ledenvergaderingen een overleg (bij voorkeur 

fysiek) wordt gepland. Dan is er hopelijk ‘groen licht’ gekomen van de leden van 

EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant om met de fusiebespreking verder te gaan. 

Daarna kunnen de volgende clusters hun werkzaamheden opstarten. 
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