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Datum voorstel:  26 maart 2021 

Verantwoordelijk bestuurslid: Secretaris 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Jaarverslag 2020 

2. Beslispunten  Instemmen met het secretarieel jaarverslag 2020 

3. Samenvatting In dit secretarieel jaarverslag doet het bestuur verslag over de 

activiteiten van de Nationale Bond over het verslagjaar 2020. Het 

jaar 2020 werd gekenmerkt door de Coronacrisis. Op 27 februari 

2020 werd bekendgemaakt dat er een eerste patiënt met Corona 

in Nederland was bevestigd. Op 13 maart waren de scholen voor 

het laatst gewoon open. In de maanden die volgden werden 

verschillende maatregelen om de Coronacrisis in te perken 

ingevoerd en ook weer versoepeld. De maatregelen hebben 

vanzelfsprekend ook veel invloed gehad op de activiteiten van 

de aangesloten verenigingen die in sommige gevallen helemaal 

stil kwamen te vallen. De landelijke organisatie paste de 

activiteiten aan, de ALV werd verplaatst naar het najaar en de 

communicatie richting de leden werd opgeschroefd. 

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020 
Maart 2021 
 

1. Inleiding 

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

Nationale Bond over het verslagjaar 2020. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de 

Coronacrisis. Op 27 februari 2020 werd bekendgemaakt dat er een eerste patiënt met 

Corona in Nederland was bevestigd. Op 13 maart waren de scholen voor het laatst 

gewoon open. In de maanden die volgden werden verschillende maatregelen om de 

Coronacrisis in te perken ingevoerd en ook weer versoepeld. De maatregelen hebben 

vanzelfsprekend ook veel invloed gehad op de activiteiten van de aangesloten 

verenigingen die in sommige gevallen helemaal stil kwamen te vallen. De landelijke 

organisatie paste de activiteiten aan, de ALV werd verplaatst naar het najaar en de 

communicatie richting de leden werd opgeschroefd. 

 

2. Communicatie 

De Coronacrisis had ook zijn weerslag op de communicatie. De Nationale Bond 

probeerde verenigingen zoveel als mogelijk te informeren over de laatste 

maatregelen en informatie van organisaties als Het Oranje Kruis. Ook werden 

verenigingen gewezen op de verschillende financiële regelingen. Veel verenigingen 

stelden per mail een vraag of vroegen om advies. 

 

In het verslagjaar verscheen het magazine Eerste Hulp twee maal. De nieuwsbrief 

verscheen 7 keer en bereikt inmiddels meer dan 1.000 abonnees. Via de 

nieuwsbrieven werden verenigingen geïnformeerd over het laatste nieuws en 

(landelijke) ontwikkelingen. Leden en andere geïnteresseerden kunnen zichzelf voor 

de nieuwsbrief in- en uitschrijven zonder tussenkomst van het secretariaat. 

 

De website is het afgelopen jaar verder uitgebreid. Bij de overgang van de website 

waren sommige pagina’s niet goed overgekomen. Dat is nu aangepast. Op de 

website werd een aparte pagina ingericht met het laatste nieuws over Corona. 

 

Op LinkedIn wordt met enige regelmaat ook berichten geplaatst in de Groep 

Nationale Bond voor EHBO. Het aantal leden van deze groep is in het verslagjaar 

flink toegenomen. 

 

3. Aantal verenigingen en leden 

Helaas hebben 5 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. Op 31 december 2020 

zijn 255 verenigingen aangesloten. Het totale aantal leden is 11.252. Het aantal 

individuele leden is 28. 
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4. Online ledenadministratie 

Het aantal verenigingen dat gebruik maakt van de online ledenadministratie is 

gestegen naar 95,3 %. Het is belangrijk dat alle verenigingen de gegevens van hun 

leden goed bijhouden omdat het magazine in veel gevallen direct 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. 

 

5. Verenigingsbureau 

Wij zijn tevreden over de ondersteuning door het verenigingsbureau. Verenigingen 

weten het bureau ook makkelijk te vinden. 

 

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. Aan het eind van 

2020 is het contract met het Centraal Boekhuis opgezegd. Het CB verhoogde de 

kosten en opbrengsten liepen achter. De verkoop van het boek EHBO Leren & Doen 

blijft op niveau passend in deze periode waarbij er een nieuwe druk volgt. In het 

verslagjaar zijn gesprekken gevoerd met een uitgever en auteurs om de derde druk 

van het boek voor te bereiden. De bedoeling is om het boek niet langer in eigen 

beheer uit te brengen en daarvoor afspraken te maken met een uitgever. 

 

7. Onderscheidingen 

In 2020 gingen veel ledenvergaderingen niet door. De verenigingen die wel hun 

ledenvergadering konden houden vroegen ook onderscheidingen aan voor hun 

leden. In 2020 zijn er 218 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. Voortgang fusie met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 

In het verslagjaar is een paar keer gesproken met EHBO Limburg en EHBO Noord-

Brabant over de mogelijke fusie. Er is een fysieke bijeenkomst geweest in januari. 

Vanwege Corona hebben geen andere fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden. Wel 

hebben de verschillende werkgroepen digitaal contact gehad. 
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10. Samenwerking met andere koepelorganisaties 

Er is een paar keer mailcontact geweest met de KNV. Van EHBO Nederland is sinds 

het beëindigen van de samenwerking geen bericht meer ontvangen. 

 

11. Ontwikkelingen in het veld 

Het Oranje Kruis heeft aangekondigd het diploma Eerste Hulp per 1 januari 2021 uit 

te breiden met het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond. 

Namens Limburg en Noord-Brabant hebben wij bij het Oranje Kruis gevraagd om 

deze wijzigingen nu niet door te voeren omdat veel EHBO-verenigingen moeilijk het 

hoofd boven water kunnen houden en deze uitbreiding ook kosten met zich 

meebrengt. Los daarvan zal het leden veel moeite kosten om de competenties op peil 

te houden. Het Oranje Kruis heeft de organisaties uitgenodigd voor een gesprek. 

 

12. Samenwerking met andere organisaties 

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

Er heeft overleg plaatsgevonden door de heer Verhelst met het Rode Kruis.  

Het doel van het overleg was om na te gaan waar de organisaties elkaar kunnen 

helpen bij evenementen, indien er lokaal bij de ene organisatie te weinig 

hulpverleners zijn. Er heeft uitwisseling plaatsgevonden van een concept 

samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Wegens de COVID-19, is de 

overeenkomst nog niet verder besproken. In deze overeenkomst mogen namelijk 

geen tegenstrijdigheden met de Veldnorm Evenementenzorg voorkomen. 

 

De Nationale Bond is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht door de heer 
Huikeshoven. Het Prins Hendrikfonds heeft twee keer digitaal vergaderd.  
Het Prins Hendrikfonds is medio 2019 gestart met het onderzoek naar Jeugd-EHBO 

en de mogelijkheid om de Eerste Hulp onder de jeugd in Nederland te versterken. In 

2021 zal hier verdere uitwerking aan worden gegeven door een projectgroep 

waaraan ook de Nationale Bond zal deelnemen. 

 

13. 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 

mevrouw A. van Koot. De financiële administratie wordt gevoerd door de heer G. van 

den Broek. 

 

Het bestuur heeft in het verslagjaar minder vaak vergaderd als gevolg van Corona. 

De algemene ledenvergadering werd als gevolg van de Coronamaatregelen 

uitgesteld en gehouden op 5 september 2020. 


