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JAARVERSLAG 2021 
 
 

Datum voorstel:  13 maart 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Secretaris 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Jaarverslag 2021 

2. Beslispunten  Instemmen met het secretarieel jaarverslag 2021 

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

activiteiten van de Nationale Bond over het verslagjaar 2021. Het 

jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de Coronacrisis. Met 

name evenementen hadden opnieuw veel te leiden onder de 

genomen maatregelen. Dit raakte direct onze verenigingen die 

daardoor inkomsten voor hun inzet tijdens evenementen 

misliepen. Omdat verenigingen, leden en cursisten in veel 

gevallen het niet aandurfden om fysiek les te geven cq te volgen 

liep het aantal leden van verenigingen terug. Dit was ook van 

invloed op het werven van bestuursleden. Verenigingen zijn 

daarom gestopt omdat zij geen bestuursleden konden vinden. 

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2021 
Maart 2022 
 

1. Samenvatting 

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

Nationale Bond over het verslagjaar 2021. Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt 

door de Coronacrisis. Met name evenementen hadden opnieuw veel te leiden onder 

de genomen maatregelen. Dit raakte direct onze verenigingen die daardoor 

inkomsten voor hun inzet tijdens evenementen misliepen. Omdat verenigingen, leden 

en cursisten in veel gevallen het niet aandurfden om fysiek les te geven cq te volgen 

liep het aantal leden van verenigingen terug. Dit was ook van invloed op het werven 

van bestuursleden. Verenigingen zijn daarom gestopt omdat zij geen bestuursleden 

konden vinden. 

 

2. Communicatie 

Net als in 2020 had de Coronacrisis opnieuw zijn weerslag op de communicatie. Via 

nieuwsbrief en de site werden verenigingen zoveel als mogelijk geïnformeerd over 

maatregelen en financiële regelingen. Sommige verenigingen stelden per mail een 

vraag of vroegen om advies. 

 

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

verscheen 8 keer. De nieuwsbrief heeft 1.061 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 bevat steeds meer informatie waar verenigingen dankbaar gebruik van 

maken. Op de website was een aparte pagina ingericht met het laatste nieuws over 

Corona. Er is een pagina speciaal ingericht met alle informatie over de fusie. 

 

Daarnaast plaatste de Nationale Bond op LinkedIn met enige regelmaat berichten in 

de Groep Nationale Bond voor EHBO.  

 

3. Aantal verenigingen en leden 

Als direct gevolg van de coronacrisis heeft een aantal verenigingen moeten besluiten 

te stoppen met hun activiteiten. Er hebben zich ook 2 verenigingen aangesloten bij de 

Nationale Bond of een proeflidmaatschap aangevraagd. Op 31 december 2021 zijn 

245 verenigingen aangesloten. Het totale aantal leden is 10.371. Het aantal 

individuele leden is 25. 

 

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 
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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 

Van het boek EHBO Leren & Doen is in 2021 de derde druk verschenen. Voor deze 

druk is de samenwerking gezocht met twee nieuwe auteurs en de uitgever WebEdu. 

Via onze leverancier Medicall Life Support, de uitgever en bijv Bol.com is het boek te 

bestellen. De aangesloten verenigingen krijgen het boek tegen een ledenprijs als zij 

bestellen bij Medicall Life Support. 

 

7. Onderscheidingen 

In 2021 werd gelukkig weer een aantal ledenvergaderingen gehouden en daar 

werden ook weer onderscheidingen uitgereikt voor de trouwe inzet van onze 

vrijwilligers. In 2021 zijn er 86 onderscheidingen uitgereikt. 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 (zowel fysiek als digitaal) gesproken met EHBO 

Limburg en EHBO Noord-Brabant over de mogelijke fusie. De verschillende 

werkgroepen hebben een aantal voorstellen uitgewerkt. Via de nieuwsbrief en op de 

website zijn verenigingen over de voortgang van de fusiegesprekken geïnformeerd. 

 

10. Samenwerking met andere koepelorganisaties 

Er is een paar keer mailcontact geweest met de KNV en EHBO Nederland. Daaruit is 

de wens gekomen om een Landelijk Overleg EHBO-Koepels (LOEK) te organiseren. 

De Nationale Bond heeft daartoe het voortouw genomen en voor begin januari 2022 

een overleg gepland. 

 

11. Ontwikkelingen in het veld 

Samen met EHBO Noord-Brabant heeft een gesprek plaatsgevonden met het Oranje 

Kruis over de voorgestelde wijzigingen. Over de uitkomsten van dit gesprek is in de 
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nieuwsbrief gecommuniceerd. Daarnaast houden wij de berichten over de veldnorm 

evenementenzorg nauwlettend in de gaten. 

 

12. Samenwerking met andere organisaties 

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

 

Er heeft overleg plaatsgevonden met het Nederlandse Rode Kruis over 

samenwerking tussen Het Nederlandse Rode Kruis en de Nationale Bond. 

In verband met de vraag naar inzet van eerste hulpverleners bij de corona-test- en 

vaccinatiestraten, is er op diverse plaatsen inzet van onze leden geweest, hetgeen 

niet altijd tot tevredenheid was. Dit is besproken en heeft niet tot een directe 

oplossing geleid, ook bij het Nederlandse Rode Kruis was dit een uitzonderlijke 

situatie, waarin zij hun weg moesten zoeken.  

 

De bespreking over verdere samenwerking loopt door, echter zijn er geen concrete 

afspraken gemaakt. Waar er op lokaal gebied onderlinge samenwerking is, juichen 

wij deze van harte toe en hopen dat het meer navolging gaat krijgen.  

 

De Nationale Bond is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het Prins 

Hendrikfonds door de heer Huikeshoven. Het Prins Hendrikfonds heeft 2 maal 

digitaal en 1 maal fysiek vergaderd in Zeist.  

 

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 gehouden op 29 mei 2021. 
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Bijlage bij het secretarieel jaarverslag 2021 
 
De aangesloten verenigingen (245) en leden (10.371) zijn gevestigd in de volgende plaatsen. 
 
Noord Nederland      
Bargeroosterveld 
Hollum-Ameland 
Hoogezand-Sappemeer 
Klazienaveen 
Meeden 

Musselkanaal 
Nieuwe-Pekela   
Onstwedde 
Oudebildtzijl 
Stadskanaal 

Stadskanaal-MESHehv 
Ter Apel 
Terschelling 
Weiteveen   
Zwartemeer     

 
 
Overijssel 
Bornerbroek 
Broekland 
De Lutte - Sint Martinus   
Denekamp 
Deurningen 
Enter  
Geesteren 
Haaksbergen 
Haarle   
Heeten Nieuw-Heeten 

Hengelo 
Hoonhorst-Dalfsen  
Langeveen 
Lemelerveld 
Lettele  
Losser-Glane & 
Overdinkel 
Luttenberg 
Oldenzaal  
Olst 

Ootmarsum 
Raalte   
Rossum 
Saasveld - Sint Liduina 
Tubbergen  
Vasse 
Weerselo 
Wesepe 

    
 
Gelderland 
Apeldoorn/De Vecht 
Arnhem  
Beek / Loerbeek 
Beek Ubbergen   
Beltrum 
Bemmel-Haalderen 
Beneden-Leeuwen   
Bergharen-Hernen-Leur 
Beuningen 
Beuningen-Weurt 
Boven-Leeuwen 
Bredevoort 
Culemborg 
Deest-Afferden 
Didam 
Doetinchem 
Doornenburg 
Drempt 
Dreumel   
Duiven 

Ede    
Eibergen 
Elst 
Etten 
Ewijk-Winssen 
Gaanderen 
Gendt 
Groenlo 
Harreveld  
Hedrin-Driel 
Horssen 
Huissen  
Keyenborg 
Kilder 
Leuth   
Lichtenvoorde 
Lievelde 
Lobith 
Megchelen 
Millingen a/d Rijn 

Nijmegen - Front-end   
Nijmegen - Petrus 
Donders 
Nijmegen – Wimako 
Ooy-Persingen   
Overasselt 
Pannerden 
Puiflijk  
Renkum-Heelsum 
‘s-Heerenberg – Stokkum 
Silvolde 
Steenderen 
Ulft 
Vragender 
Wageningen 
Wamel 
Westervoort 
Wijchen 
Winterswijk – Meddo 
Zevenaar 
Zieuwent-Mariënvelde   

 



 

 
6 

Utrecht 
Achterveld 
Amersfoort 
Benschop 
 

Cothen 
IJsselstein 
Nieuwegein-Noord 
 

Lopik 
Maarssen 
Vinkeveen

 
Noord-Holland 
Alkmaar 
Beemster   
De Goorn  
De Kwakel 
Langedijk 
De Zilk - Vogelenzang  
Den Helder 
Egmond-Binnen 

Haarlem 
Heemskerk 
Hoorn 
Hoogwoud 
Nes a/d Amstel 
Spanbroek   
Obdam 
Spierdijk-Zuidermeer 

’t Veld 
’t Zand 
Waarland   
Volendam 
Warmenhuizen 
Wervershoof 
Westfrieshoorn 
Zaandam  

 
 
Zuid - Holland 
Achthuizen 
Berkel en Rodenrijs 
Bezuidenhout/Den Haag 
Delft 
Den Hoorn 
Gouda 
Langeraar 
Leiden 
Loosduinen 
Naaldwijk-Honselersdijk 

Noorden 
Nootdorp 
Oud Ade 
Oude Tonge 
Poeldijk 
Reeuwijk-Dorp 
Roelofarendsveen 
Schipluiden 
Rotterdam - Sint 
Franciscus 

’s-Gravenhage 
Vlaardingen 
Voorhout 
Voorburg 
Wassenaar 
Wateringen-Kwintsheul   
Woubrugge 
Zoeterwoude 
Zoeterwoude/Leiderdorp - 
Meerburg   

 
 
Zeeland 
Clinge 
Graauw 
Hoek 
Hulst 
IJzendijke   
Nieuw Namen 

Kloosterzande 
Koewacht 
Lamswaarde 
Oostburg   
Philippine 
Sas van Gent 

Sint Jansteen 
Terneuzen 
Terneuzen/Stabiel 
Vogelwaarde 
Zuiddorpe   

 
 
Limburg 
Berg en Terblijt 
Cadier en Keer 
Grevenbicht 
Herkenbosch 
  

Margraten 
Meerssen/Bunde 
Ohé en Laak 
Posterholt 
 

Roermond 
Sittard 
Susteren
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Noord-Brabant 
Aalst 
Alphen 
Asten   
Baarle-Nassau 
Bakel 
Beek en Donk  
Bergeijk 
Beugen 
Breda-Centrum 
Breda – Ginneken 
Diessen 
Dongen 
Dorst   
Drunen-Elshout 
Eersel 
Etten-Leur 
Geffen 
Geldrop 
 

Gilze 
Goirle 
Hapert 
Heerle   
Heeze 
Huijbergen 
Hulten   
Klundert 
Stuivezand – Made 
Lieshout   
Loon op Zand 
Made 
Mierlo   
Mierlo-Hout 
Moerdijk 
Nuenen 
Nuland 
Oosterhout     
 

Oudenbosch 
Oud-Gastel 
Putte 
Ravenstein 
Riel 
Schijndel 
Ossendrecht 
Sint Oedenrode 
Sterksel 
Stiphout 
Tilburg - Petrus Donders 
Tilburg – West 
Udenhout 
Vessem 
Wagenberg 
Wanroij 
Westerhoven 
Zevenbergen

 


