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Beleidsplan 

First Aid Stichting (FAST) heeft 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, 
ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het samenstellen van instructiemateriaal; 
b. het in- en verkopen van materialen ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het 

daadwerkelijk verlenen van eerste hulp; 
c. het helpen organiseren van opleidingen; 
d. het geven van voorlichting over opleidingen; 
e. het verlenen van ondersteuning (materieel en financieel) aan de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Nationale Bond voor EHBO, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
40477948, deze vereniging hierna genoemd: Nationale Bond voor EHBO; 

f. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Activiteiten 
De activiteiten van FAST zijn erop gericht dat er meer vrijwillige eerstehulpverleners in Nederland bij 
komen. FAST wil daarnaast aangesloten verenigingen ondersteunen bij het op peil houden van hun 
vrijwilligers. Vrijwillige eerstehulpverleners worden ingezet bij evenementen. Met de komst van de 
veldnorm evenementenzorg worden andere eisen gesteld aan eerstehulpverleners. Omdat 
eerstehulpverleners zich belangeloos inzetten voor de samenleving is een doelstelling van FAST dat 
lesmateriaal en opleidingen tegen lage kosten worden aangeboden. EHBO-verenigingen spelen in op 
verschillende ontwikkelingen maar kunnen daarbij hulp en ondersteuning gebruiken. 

Doelstellingen 
1. In de tweede helft van 2022 zal FAST in verschillende regio’s een opleiding Evenementenzorg 

helpen organiseren voor vrijwillige eerstehulpverleners. 

2. FAST wil middelen beschikbaar stellen voor instructeurs die hun vaardigheden willen uitbreiden 
zodat zij bekwaam worden om vrijwillige eerstehulpverleners op te leiden tot 
evenementenhulpverlener. 

3. Ondersteuning geven bij opleiding instructeur voor Eerstehulpverleners. 

4. FAST blijft vouchers voor e learning inkopen en verkopen aan verenigingen van de Nationale Bond. 

5. De Nationale Bond heeft in februari 2022 circa 10.500 leden. Het aantal leden moet toenemen. 
FAST zal daarom in overleg met de Nationale Bond onderzoeken waar kansen liggen en waar 
ondersteuning nodig is om het doel te bereiken. 

6. De bovengenoemde ondersteunende activiteiten zijn alleen beschikbaar voor aangesloten 
verenigingen en leden van de Nationale Bond voor EHBO. 

Inkomsten 
De inkomsten van FAST bestaan uit donaties. 

Beheer van het vermogen 
Het vermogen staat voor een deel op de spaarrekening en levert minimale rente op. 
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Bestuur 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Marijke van Beukering, voorzitter 
Gerrit Zwiers, secretaris 
Pieter Verhelst, bestuurslid 
 
De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte reis- en onkosten. Voor de ondersteuning van 
de Stichting worden secretariële en administratieve diensten ingekocht van Interactie in Ede. 
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