
 

            

            

  

 

     
Algemene Ledenvergadering van de Nationale Bond voor EHBO 
 
Datum: zaterdag 14 mei 2022 
Locatie: Van der Valk de Bilt-Utrecht, de Holle Bilt 1 in de Bilt 
Aanvang 10.30 uur, zaal open om 10.00 uur 
  

AGENDA 

Deel 1 
1. Opening, inventarisatie rondvraag en vaststellen agenda 
2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2021 (bijlage) 
3. Jaarverslag 2021 (bijlage) 
4. Financiën (bijlage) 

a. Financieel verslag 2021 Nationale Bond (bijlage) 
b. Kascontrolecommissie (bijlage) 
c. Vaststellen hoogte contributie 
d. Begroting 2023 (bijlage) 

5. Stichting Fast  
a. Secretarieel verslag (bijlage) 
b. Financieel verslag 2021 (bijlage) 
c. Notitie over Stichting Fast (bijlage) 
d. Beleidsplan 2022-2023 (bijlage) 

6. Bijpraten over landelijke ontwikkelingen 
a. Andere organisaties 
b. Veldnorm – evenementenzorg  
c. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 
 

Deel 2 
7. Terugblik fusietraject Nationale Bond met EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg 

- verslag door de voorzitters van EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg 
8. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement (bijlage) 
9. Wijziging reglement onderscheidingen (bijlage) 
10. Pakket verzekeringen (bijlage volgt begin juni) 
11. Verkiezing bestuursleden (bijlage volgt begin juni) 
12. Communicatie 
13. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
14. Nieuwe datum volgende ALV 
15. Sluiting 

 

Aansluitend aan de vergadering staat de lunch gereed voor wie zich daarvoor heeft 
aangemeld. 
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Concept-Verslag van de Algemene Vergadering van de Nationale Bond voor EHBO, 
gehouden op 29 mei 2021 bij Van der Valk Hotel te Bilt-Utrecht 
 

 
Aanwezig: 
 
De leden/verenigingen:  
Barger Oosterveld, Beek-Loerbeek, Berkel-Rodenrijs, Boskamp-Olst, Breda-Centrum, 
Clinge, Culemborg, Didam, Duiven, Eersel, Enter, Etten-Leur, Geldrop, Hoogezand-
Sappemeer, Huijbergen, Lemelerveld, Lobith-Tolkamer, Luttenberg, Meerburg-Zoeterwoude, 
Millingen a/d Rijn, Nuenen, Petrus Donders Nijmegen, Petrus Donders Tilburg, Putte, Raalte, 
Sint Franciscus Rotterdam, Sint Joris Amersfoort, Spanbroek, Steenderen, Vogelwaarde, 
Wijchen 
 
District: 
Noord-Brabant 
 
Bestuur: 
M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, voorzitter 
G.B.J. Zwiers, secretaris 
K. Huikeshoven, bestuurslid 
C.W.M. Remorie, bestuurslid 
 
Interactie: 
A. van Koot, secretariaat 
 
Digitaal aanwezig: 
EHBO-verenigingen Koewacht, Langeraar, Loon op Zand, Nieuwegein-Noord, Rossum, 
Warmenhuizen 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving: 
P.J. Verhelst, bestuurslid  
Aantal verenigingen: 91 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (ook online) hartelijk welkom.  
 
De voorzitter inventariseert alvast of er leden zijn die gebruik willen maken van de rondvraag. 
Voor nu willen EHBO Spanbroek en District Noord-Brabant hiervan gebruik maken. 
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Concept-notulen algemene ledenvergadering 5 september 2020 
De heer Becks (EHBO Duiven) vindt het niet duidelijk wat er wordt bedoeld met clusters op 
pagina 6, bij het kopje fusie. De voorzitter geeft aan dat er per cluster een werkgroep aan de 
gang is gegaan. In de voortgangsnotitie zijn de clusters benoemd. In de notulen zal er een 
zin worden toegevoegd dat met de clusters verschillende werkgroepen worden bedoeld. 
 
De notulen worden gewijzigd en vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
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3. Jaarverslag 2020 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) heeft een vraag over de telling van het aantal 
verenigingen. Dit klopt volgens de heer Verlaan niet. De voorzitter geeft aan dat het een 
terechte vraag is. In de online ledenadministratie staan twee verenigingen, het bestuur en 
persoonlijke leden, welke niet bij de verenigingen horen. Dit jaar hebben we deze niet 
meegerekend in het jaarverslag en vorig jaar wel. Het huidige aantal klopt. We zullen er op 
letten om deze niet meer mee te tellen. 
 
De heer Onstenk (EHBO Steenderen) en de heer Van der Laarschot (EHBO Petrus Donders 
Nijmegen) zijn benieuwd naar de uitkomst van het gesprek met het Oranje Kruis. De 
voorzitter geeft aan dat het gesprek kort geleden heeft plaatsgevonden. Ondanks de 
bezwaar brieven welke zijn verstuurd, wordt het tourniquet en stop de bloeding toegevoegd 
aan de examenstof. Het Oranje Kruis geeft aan dat door deze toevoeging verenigingen geen 
hoge kosten hoeven te maken omdat je ook goedkoop verbandmateriaal kunt aanschaffen. 
We hebben wel de wens uitgesproken om vaker met het Oranje Kruis om de tafel te zitten 
zodat we vooraf al betrokken worden bij nieuwe punten. Daar heeft het Oranje Kruis mee 
ingestemd. Een korte verslagje volgt in de nieuwsbrief. 
 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Het zal worden ondertekend door het bestuur zoals 
bepaald in de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). 
 

4. Financiën 
Financieel verslag 
Het uiterlijk van de jaarcijfers is veranderd en uitgebreid. Hier is voor gekozen zodat wij meer 
kunnen voorzien in de behoefte van de leden. Bij de cijfers zit nu uitleg over de inhoud.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) ziet dat er in de stukken van de kascontrolecommissie 
is gevraagd om de voorraad te waarderen tegen de inkoopprijs. In de financiële stukken lijkt 
het nu gewaardeerd tegen de verkoopprijs. De kascommissie reageert hierop dat de 
correctie op basis van de bevindingen van de kascommissie is doorgevoerd. In de 
voorliggende stukken is de voorraad gewaardeerd tegen de inkoopprijs. De huidige stukken 
zijn correct.  
 
Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) ziet dat er op bladzijde 5 bij mutatie voorraad een 
minteken voor het bedrag staat waardoor het totaalbedrag niet klopt. Deze opmerking heeft 
de heer Bakker (EHBO Spanbroek) donderdag voor de ALV telefonisch doorgegeven. Het 
minteken moet daar niet staan en is aangepast in de stukken. 
 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit drie personen. Voor de continuïteit blijven twee 
personen in de commissie en wordt er een nieuwe derde persoon aangesteld. Het was de 
laatste keer voor de heer De Wit (EHBO Clinge) in de kascontrolecommissie. De inzet en 
kwaliteiten van de heer De Wit zullen gemist worden. De heer Den Daas (EHBO Putte) biedt 
zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
 
De bevindingen van de kascontrolecommissie zijn te lezen in het verslag. De heer Onstenk 
(EHBO Steenderen) maakt een opmerking over advies 4, het heroverwegen van de 
Rabobankrekening. Vorig jaar is deze rekening opgezegd omdat de rekening alleen maar 
geld kostte. Momenteel moet je rente betalen voor het bedrag op de spaarrekening dat 
boven de €100.000 komt. De heer Onstenk is het daarom eens met de opzegging van de 
rekening bij de Rabobank. De kascommissie sluit zich aan bij dit punt.  
De voorzitter geeft aan dat we bedragen boven de €100.000,- op de spaarrekening 
terugstorten op de betaalrekening. Dan hoeven we helemaal geen rente te betalen. 
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De kascommissie heeft goed zijn werk gedaan en krijgt een applaus vanuit de zaal. 
Daarnaast wordt er decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2020.  
 
Contributie  
Het bestuur stelt voor om de contributie gelijk te houden. Dit naar aanleiding van een aantal 
vragen van verenigingen voor een compensatie voor de gevolgen van Corona voor 
vereniging. De leden krijgen de mogelijkheid om te reageren op het voorstel van het bestuur.  
 
De heer Lammers (District Noord-Brabant) vraagt naar de exacte reden om de contributie 
gelijk te houden ondanks dat verenigingen minder evenementen en cursussen hebben 
kunnen draaien. De voorzitter geeft aan dat de kosten van de Nationale Bond gelijk zijn 
gebleven en omdat wij geen mensen in dienst hebben en vaste huur hebben, kunnen wij 
geen beroep doen op de landelijke regelingen. Hierdoor is ervoor gekozen om de contributie 
gelijk te houden en volgend jaar opnieuw te kijken. Wij hopen natuurlijk dat er 
versoepelingen aankomen en verenigingen weer aan de slag kunnen. Het is aan de 
ledenvergadering om een besluit te nemen. Als weervraag vraagt de heer Lammers of er niet 
toch een compensatie mogelijk is omdat er genoeg eigen vermogen is. De voorzitter geeft 
aan als je iedereen 1 euro per lid teruggeeft dat dit alsnog een hoog bedrag (€12.000,-) is. 
Bij een hogere tegemoetkoming is het bijvoorbeeld €24.000,-. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is het eens om de contributie gelijk te houden en niet 
compensatie uit het eigen vermogen te halen. Anders krijg je een jojo-effect, dat ervoor zorgt 
dat je nu eigen vermogen inlevert maar als je het straks weer nodig hebt dat je dit terug moet 
compenseren. De heer Lammers (District Noord-Brabant) vindt dit goed, als de contributie de 
komende jaren maar gelijk blijft. De heer Wittenberg (EHBO Wijchen) sluit zich aan bij de 
heer Verlaan. Het is een bijzondere situatie en we gaan er vanuit dat we volgend jaar weer in 
een vrije wereld kunnen leven en dit dus eenmalig is. 
 
De heer Bakker (EHBO Spanbroek) is bestuurslid van een vereniging met 70 leden en geeft 
aan achteruit te zijn gegaan met het eigen vermogen en de begroting van dit jaar geeft 
hetzelfde aan. De discussie is dus goed om te houden over de tegemoetkoming. We dachten 
een goed saldo te hebben maar het loopt ondertussen helemaal leeg. De heer Busse (EHBO 
Culemborg) geeft aan dat als je de contributie van 70 leden met 1 euro terugbetaalt dit 
alsnog niet zorgt dat je je vereniging hiermee kan redden.  
 
De heer De Wit (Clinge) geeft aan dat het goed is om de discussie over het 
contributiebedrag mee te nemen als bespreekpunt bij de fusie en dan eventueel te kijken of 
het bij de totstandkoming van de fusie gehalveerd kan worden. De voorzitter geeft aan dat 
Noord-Brabant nu een hogere contributie heeft. De voorzitter heeft wel een ander voorstel. 
Verenigingen die echt in zwaar weer zitten, kunnen we een soort lening aanbieden vanuit de 
Nationale Bond om de begroting sluitend te maken. We geven het geld niet weg en ook niet 
aan alle verenigingen maar alleen aan verenigingen in zwaar weer en dat op papier kunnen 
laten zien. 
 
De heer Floris (EHBO Meerburg-Zoeterwoude) vindt de discussie over iets wat een paar 
tientjes opbrengt niet nodig. Vraag gewoon hulp aan je gemeente. Hierop antwoord mevrouw 
Mooijaart (EHBO Olst) dat hun gemeente geen subsidie geeft voor EHBO. De voorzitter 
geeft aan dat er inderdaad subsidies worden geschrapt als gemeentes in zwaar weer zitten. 
Het kan dus zijn dat dit geldt voor subsidie aan de EHBO. De voorzitter wilt niet roepen dat 
verenigingen geen problemen hebben. Het bestuur zal nog sparren over een soort lening en 
met een voorstel komen in de nieuwsbrief maar dan vragen wij ook echt naar financiële 
stukken waar uit blijkt dat verenigingen in zwaar weer zitten. Wij zijn een koepelorganisatie 
dus vinden het onze taak om hier naar te kijken om te voorkomen dat verenigingen nu 
omvallen. De contributie blijft ongewijzigd. 
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Begroting 2022 
Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) is benieuwd waarom de opbrengsten lager 
begroot zijn maar uit de jaarcijfers hogere inkomsten blijken. De opbrengsten zijn nu 
uitgesplitst maar als je dit bij elkaar optelt kom je op ongeveer hetzelfde uit als in 2020. De 
opbrengsten zijn opgesplitst naar aanleiding van een opmerking van vorig jaar. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) wil graag een kolom bij de begroting toegevoegd zien 
worden zodat je werkelijke kosten en begrote kosten hebt. De voorzitter geeft aan dat je de 
werkelijke kosten in het financieel verslag kan zien maar zegt toe om te bekijken of het 
mogelijk is. 
 
De heer Onstenk (EHBO Steenderen) is benieuwd waarom de kosten voor de algemene 
ledenvergadering lager worden begroot. De voorzitter geeft aan dat een deel van de 
vergaderkosten nu zijn opgenomen bij algemene vergaderkosten en in werkelijkheid dus niet 
lager zijn.  
 

5. Stichting Fast 
Vorig jaar is gesproken over het opheffen van Stichting Fast. Het bestuur geeft aan dat 
Stichting Fast nog niet opgeheven kan worden in verband met de verkoop van het EHBO 
boek. Het plan is om Stichting Fast eind van het jaar wel op te heffen omdat dan de verkoop 
van het nieuwe boek via een uitgever gaat lopen. 
 
De stukken van Stichting Fast staan ter kennisgeving op de agenda van de algemene 
ledenvergadering. De kascommissie kijkt wel altijd naar de stukken maar brengt hier geen 
verslag over uit. Er is afgesproken met de kascommissie dat zij bij de overdracht, het 
opheffen van de stichting, de administratie nauwkeurig onder de loep nemen zodat het batig 
saldo correct naar de Nationale Bond wordt overgeheveld.    
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is benieuwd waarom er in de stukken twee keer 
hetzelfde rekeningnummer staat. De voorzitter geeft aan dat bij de ING de spaar- en 
betaalrekening hetzelfde nummer hebben. 
 
De heer De Wit (EHBO Clinge) is benieuwd hoe in de statuten van Stichting Fast is geregeld 
waar het eigen vermogen heen gaat na ontbinding. De voorzitter meldt dat het bedrag 
volledig naar de Nationale Bond gaat. 
 

6. Wijziging huishoudelijk reglement 
Voorligt de wijziging van het huishoudelijk reglement. Vanuit de ledenvergadering komt een 
aantal punten welke er nog veranderd of toegevoegd moet worden in het huishoudelijk 
reglement.  
 
Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) geeft aan dat er in meerdere artikelen wordt 
gesproken over het lidmaatschap. Graag hier een punt aan toevoegen dat een aan- of 
afmelding per mail kan. Deze toevoeging zal worden overgenomen. 
 
De heer Becks (EHBO Duiven) is benieuwd waarom er is gekozen om niet meer op 
voorhand de statuten en het huishoudelijk reglement op te vragen bij een aanmelding. De 
voorzitter geeft aan het lastig te vinden om op voorhand te toetsen of zij aan de statuten van 
de Nationale Bond voldoen. Door de fusie worden er nu nieuwe statuten opgesteld en door 
de Wbtr moeten verenigingen binnen enkele jaren de statuten verplicht aanpassen dus lijkt 
toetsing vooraf voor nu niet nodig. De voorzitter geeft wel aan dat als huidige leden de 
toetsing wel op prijs stellen, dat het artikel wel zal blijven staan in het reglement. De heer 
Verlaan (EHBO Huijbergen) reageert hierop dat het handiger is om vooraf te toetsen dan dat 
je achteraf veel inspanning moet verrichten om een vereniging eruit te werken. De voorzitter 
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geeft aan dat in de praktijk niks met dit artikel werd gedaan en het een zware regel te vinden 
omdat nieuwe leden altijd fijn zijn. De ledenvergadering wil dat het artikel blijft staan. 
 
De heer Becks (EHBO Duiven) heeft meerdere wijzigingen: 

- Bij artikel 2.2 moet het woord “voor” worden ingevoegd, dit geldt ook voor de 
samenstelling van;  

- In artikel 3 staat dat er frequent doorgegeven moet worden. De heer Becks vindt 
frequent een vaag begrip en ziet dit graag specifieker gemaakt worden. De voorzitter 
geeft aan dat jullie allemaal vrijwilligers zijn dus er niet een specifiek aantal neergezet 
kan worden. De ledenvergadering stemt in om het artikel zo te laten; 

- In artikel 3 wordt de bond vervangen door het bestuur maar niet in artikel 4. 
Belangrijk is om in het hele document consistent te blijven. De aanpassing zal 
gedaan worden en waar nodig in het hele document worden aangepast;  

- In artikel 10.3 wordt nu verwezen naar het verkeerde sub-artikel. Dit moet aangepast 
worden naar artikel 9.1, zodat het wijst naar het bedoelde activiteitenplan;  

- In artikel 11 wordt de term college gebruikt. Er wordt nu niet duidelijk aangegeven wie 
dit zijn. Dit zal worden aangepast. 

 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) heeft de volgende wijzigingen: 

- De deadline voor het actualiseren vindt de heer Verlaan een goede regel. Zo hebben 
verenigingen een stok achter de deur en hoeven wij achteraf geen nota’s te wijzigen 
en geld terug te storten;  

- In artikel 3.2 wordt er gesproken over administratie. Dit zal worden aangepast naar 
ledenadministratie;  

- Voorstel om artikel 13 meer te specificeren wie er als eerstvolgende uit de 
kascommissie moet. De voorzitter wilt dit niet specifiek benoemen maar er zal een 
termijn inkomen te staan voor drie jaar met een verlenging van een jaar. 

 
De heer De Wit (EHBO Clinge) heeft de volgende wijzigingen:  

- De nummering van de paragraven moeten aangepast worden na de wijzigingen. 
Nadat de wijzigingen zijn gedaan, zullen de paragraven goed genummerd worden; 

- Op diverse plaatsen staat algemene vergadering en in de toegevoegde tekst 
algemene ledenvergadering. Zit hier een verschil in? De heer Bakker (EHBO 
Spanbroek) haakt in op dit punt. Algemene vergadering is moderner. Dit zal in het 
verslag eenduidig worden aangegeven. 

 
Het bestuur zal de wijzigingen doorvoeren indachtig hetgeen besproken is. Daarmee wordt 
het huishoudelijk reglement vastgesteld. De wijzigingen zijn zichtbaar in het huishoudelijk 
reglement dat als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. Het aangepaste regelement zal 
zonder zichtbare wijzigingen op de website worden gepubliceerd. 
 

7. Klachtenregeling 
Het bestuur stelt voor om een klachtenregeling voor de Nationale Bond vast te stellen en 
geeft verenigingen in overweging om zelf ook een klachtenregeling op te stellen. De 
Nationale Bond zal een model-klachtenregeling online zetten zodat verenigingen hier mee 
aan de slag kunnen.  
 
De heer Onstenk (EHBO Steenderen) geeft aan dat in artikel 2 vijf punten worden opgesomd 
en bij artikel 1 maar vier. Dit is niet juist en het vijfde punt zal worden toegevoegd bij artikel 1. 
Daarnaast zit er in artikel 3.3 een taalfout. Het woordje “is” moet geschrapt worden. Dit zal 
gecorrigeerd worden. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is benieuwd waarom bij artikel 5 een klacht naar het 
bestuur van de Nationale Bond moet en niet rechtstreeks naar het bestuur van de 
desbetreffende vereniging. De voorzitter geeft aan dat de burger vaak niet weet welke 
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vereniging aanwezig was waardoor ze de klacht starten bij ons. Na onderzoek leggen wij de 
klacht alsnog bij de desbetreffende vereniging. Het is wel zo sympathiek om een 
aanspreekpunt aan te wijzen en vanuit daar het onderzoek te kunnen starten.  
 
Daarnaast geeft de heer Verlaan aan dat zij een vertrouwenspersoon in hun vereniging 
hebben en de vraag is hoe dit verstaat tot de klachtenregeling. De voorzitter geeft aan dat de 
klachtenregeling een regeling is waar duidelijk wordt gemaakt hoe er met klachten wordt 
omgegaan. Daarnaast is er een gedragscode voor vrijwilligers. Als leden of vrijwilligers het 
gevoel hebben dat het gedrag niet passend is kunnen zij te rade gaan bij een 
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en 
moet van bepaalde zaken ook aangifte doen. De klachtenregeling, gedragscode en 
vertrouwenspersoon zijn verschillende zaken waar een vereniging voor moet zorgen.  
 
De heer Becks (EHBO Duiven) vraagt of de bewaartermijn van 7 jaar niet erg lang is en wel 
conform de AVG is. Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) geeft aan dat dit een 
wettelijke bepaling is en het dus klopt.  
 
De klachtenregeling voor de Nationale Bond wordt met een aantal wijzigingen vastgesteld en 
op de site gepubliceerd. Voor verenigingen zal een model worden klaargezet in het 
kenniscentrum. 
 

8. Voortgang fusie 
Binnenkort houden EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant hun ledenvergadering. Wij 
hopen dat zij dan ook akkoord krijgen van de leden zodat er verdere stappen kunnen worden 
gezet in het fusietraject. Graag hadden wij verder willen zijn met de fusie maar helaas is het 
door corona vertraagd. Wanneer er meer te melden is over de fusie, zal dit in de nieuwsbrief 
komen.  
 
De heer Busse (EHBO Culemborg) geeft aan dat er in de notulen is besloten om de namen 
niet openbaar te maken maar in het verslag van de fusie worden wel de volledige namen 
gebruikt. De voorzitter zegt toe om dit gelijk te trekken en de namen ook te anonimiseren. 
 
De heer Bakker (EHBO Spanbroek) is benieuwd of EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 
dezelfde omvang hebben als de Nationale Bond. De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval 
is en de Nationale Bond groter is. 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
Zolang het bestuur nog met de fusiebesprekingen bezig is, is het voorstel om het huidige 
bestuur zo te laten. De leden stemmen in met het voorstel.  
 

10. Bijpraten over landelijke ontwikkelingen 
Andere organisaties 
De KNV heeft begin december contact met ons opgenomen over het tourniquet en stelp de 
bloeding van het Oranje Kruis. Zij hebben een brief geschreven aan het Oranje Kruis. Wij 
hebben ervoor gekozen om samen met EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant een brief te 
sturen. Zie ook agendapunt 3. 
 
We hebben de KNV uitgenodigd om opnieuw met ons in gesprek te gaan om nader kennis te 
maken. 
 
Met EHBO Nederland hebben we van tijd tot tijd contact maar sinds de opstart van de fusie 
is er geen sprake meer van samenwerking.  
 
De heer Verhelst (Nationale Bond) onderhoudt contact met het Rode Kruis. In het laatste 
gesprek met het Rode Kruis is gesproken over een overeenkomst op landelijk niveau. 
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Verenigingen kunnen de overeenkomst gebruiken als ze afspraken moeten maken met het 
Rode Kruis. Momenteel zijn we nog met de overeenkomst bezig. Wanneer er nieuws is zal 
dit vermeld worden in de nieuwsbrief.  
 
Momenteel merk je dat het Rode Kruis zichtbaar aanwezig is tijdens de corona. We weten 
dat het Rode Kruis contact heeft gezocht met een aantal verenigingen van de Nationale 
Bond omdat ze zelf niet genoeg vrijwilligers konden krijgen. Dit vinden wij een goede 
ontwikkeling. 
 
Veldnorm 
De laatste berichten geven aan dat de veldnorm op 1 januari 2022 ingaat. De afgelopen tijd 
was een proefperiode maar door corona hebben er geen evenementen plaatsgevonden. 
Hierdoor hebben we niet kunnen experimenteren met de veldnorm. We kunnen hopelijk 
vanaf september ervaring opdoen om ervaringen te delen. Wat ons betreft is de periode te 
kort. Er wordt een brief gestuurd aan de Veldnorm met het verzoek om de ingangsdatum uit 
te stellen of overgangsperiode te verlengen. 
 
De heer Braam (EHBO Eersel) geeft aan dat zij inderdaad niet hebben kunnen werken 
volgens de veldnorm. Daarnaast is het ook dat er nog leden opgeleid moeten worden. Er is 
vanwege Corona een flinke achterstand. De vereniging ondersteunt het voorstel om te 
pleiten voor uitstel van de veldnorm.  
 
De heer Onstenk (EHBO Steenderen) geeft aan dat het Rode Kruis ook te maken heeft met 
de veldnorm. Zij zijn een grote partij dus misschien een idee om samen met het Rode Kruis 
een brief te schrijven.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) heeft vorig jaar tijdens corona een evenement gedraaid. 
Voor het evenement hebben ze de veldnorm toegepast in een draaiboek. Als een vereniging 
interesse heeft in dit draaiboek, mogen zij mailen naar het secretariaat.  
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) 
Momenteel staat er een poll open op de website van Nationale Bond over de Wbtr. Op de 
website komt regelmatig een nieuwe poll. Er zijn organisaties welke tegen betaling 
ondersteunen bij de Wbtr maar wij hebben als bestuur besloten om voor de aangesloten 
verenigingen een handreiking op te stellen. Regelmatig wordt de vraag gesteld aan de 
Nationale Bond wat de toegevoegde waarde van een landelijke organisatie is. Een kosteloze 
handreiking voor de verenigingen vinden wij een voorbeeld van de toegevoegde waarde. 
Daarmee worden kosten bespaard voor verenigingen. De stukken zijn te vinden in het 
kenniscentrum. Het is een misverstand dat de statuten voor 1 juli moeten zijn aangepast. 
Verenigingen krijgen een aantal jaren om te voldoen. Aan de hand van de handreiking en 
checklist kunnen EHBO-verenigingen aan de slag gaan met de Wbtr. Voor vragen kan een 
mail gestuurd worden aan het secretariaat.  
 
Mevrouw Van Nuenen (EHBO Geldrop) geeft aan dat het wijzigen van de statuten kosten 
met zich meebrengt en vraagt of het mogelijk is dat de Bond afspraken maakt met een 
notaris zodat alle verenigingen met korting hun statuten kunnen laten passeren. De voorzitter 
neemt de suggestie over. Er is een notaris welke al een aanbod heeft gedaan maar we 
kijken nog even verder voor goede prijsafspraken. Het proces van het beoordelen van de 
statuten gaat sneller als iedereen de modelstatuten van de Bond volgt. Daarnaast is het 
advies om de statuten pas te wijzigen na de fusie omdat je mogelijk twee keer de statuten 
moet wijzigen. 
 
Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) geeft een advies dat er plaatselijke notarissen zijn 
welke mogelijk pro deo de statuten willen beoordelen en dit is dus kosteloos. Dit is altijd een 
goede optie. 
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De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) vraagt of de Wbtr ook voor kleine verenigingen geldt. 
De voorzitter geeft aan dat dit het geval is. Voorheen was een aantal bepalingen allen van 
toepassing voor bv’s en nv’s maar het wordt nu gelijk getrokken voor verenigingen en 
stichtingen.  
 
De heer De Wit (EHBO Clinge) is benieuwd of er verenigingen zijn welke ervaring hebben 
met het aanvragen van eHerkenning en vervolgens het gratis aanvragen van een VOG. 
Mevrouw Neurink (EHBO Raalte) reageert dat zij voor iedereen die les geeft en het bestuur 
een VOG heeft aangevraagd maar deze waren niet gratis. De heer Onstenk (EHBO 
Steenderen) geeft aan als voorzitter van de voetbalvereniging ervaring te hebben met het 
aanvragen van een gratis VOG. Eerst moet eHerkenning worden aangevraagd. Bij het 
aanvragen om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moet onder meer een 
gedragscode beschikbaar zijn. Na goedkeuring kan de vereniging een gratis VOG 
aanvragen. De persoon waar het over gaat krijgt de aanvraag in de mailbox en deze persoon 
moet via DigiD de aanvraag goedkeuren. Na goedkeuring heb je een gratis VOG. Het werkt 
vrij snel als je voldoet aan de voorwaarden. De voorzitter geeft aan dat er zo’n gedragscode 
op de website van de Nationale Bond staat dus desnoods verwijst u tijdens de aanvraag 
naar dit protocol. Normaal kost een VOG aanvragen een paar tientjes per persoon. Als je dit 
geld nu steekt in de aanschaf van eHerkenning, dan kan je meerdere kosteloze VOG’s 
aanvragen.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is benieuwd welk effect we gaan bereiken als we 
allemaal een VOG aanvragen. De heer Doffegnies (EHBO Nuenen) reageert hierop dat het 
in het onderwijs ook verplicht is en je niet zonder VOG mag werken. Dit is ingesteld door 
incidenten in het verleden en om dit te proberen te vermijden kan je door het screenen van 
een VOG, checken of er in het verleden problemen zijn geweest.  
 
Mevrouw Cees Smoorenburg (EHBO Putte) geeft aan dat het aanvragen van de VOG ook 
stigmatiserend zou kunnen werken. Het bestuur geeft het advies en het is aan verenigingen 
om het over te nemen. Als iedereen maar bewust is van de verantwoordelijkheid die een 
vereniging heeft op evenementen of als iemand met financiën werkt.  
 
De heer Remorie (Nationale Bond) wil iedereen erop attent maken wat de aansprakelijkheid 
is bij een faillissement. Vele verenigingen waren van mening dat als je ingeschreven staat bij 
de KVK dat je het hiermee afdekt. De Wbtr zegt duidelijk dat als een vereniging failliet gaat 
en het bestuur hun taak niet goed heeft uitgevoerd, dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Kijk 
dus goed naar de Wbtr hoe je dit moet afdekken. Mondelinge afspraken zijn bijvoorbeeld uit 
den boze. Maak dus schriftelijke afspraken zodat het controleerbaar is dat het hele bestuur 
op de hoogte is. Nogmaals ga dus op tijd aan de slag met de wet want een inschrijving bij de 
KVK of een aansprakelijkheidsverzekering helpt je hier niet bij. Als bij een controle blijkt dat 
je aan alle eisen hebt voldaan, dan ben je niet aansprakelijk maar mocht je dit niet kunnen 
aantonen dan is het hele bestuur aansprakelijk. 
 
Mevrouw Kemper (EHBO Warmenhuizen) is benieuwd wie de inhoud controleert als wij de 
checklist van de website gebruiken. Mevrouw Koek (EHBO Barger Oosterveld) geeft aan dat 
haar ervaring is dat het niet moeilijk is met de checklist. Als je de checklist volgt kom je eruit 
en zal je merken dat het invullen heel erg meevalt. Als je ergens tegenaan loopt, mag je het 
secretariaat altijd mailen zodat zij de vraag doorzetten naar het bestuur om te helpen waar 
nodig.  
 
De heer Lammers (District Noord-Brabant) is benieuwd wanneer je een slecht bestuur hebt 
en je failliet gaat, of dan alleen de penningmeester aansprakelijk is of het hele bestuur. De 
voorzitter geeft aan dat het hele bestuur aansprakelijk is. Door de Wbtr is het gehele bestuur 
verantwoordelijk voor gemaakte afspraken en niet maar één persoon.  
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De heer Fanggiday (EHBO Etten-Leur) vraagt als het toch fout gaat, in hoeverre er dan een 
beroep kan worden gedaan op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De voorzitter 
geeft aan dat je geen beroep kan doen op de verzekering omdat je moet voldoen aan de 
wet. Als je bij een controle kan laten zien dat je echt aan de wet hebt voldaan, dan kan je wel 
een beroep doen.  
 

11. Communicatie 
In de uitnodiging van de ALV stond een enquête. De laatste keer dat de voorzitter heeft 
gekeken naar de ingevulde data, hebben maar zes verenigingen dit ingevuld. Graag het 
verzoek om de enquête alsnog in te vullen. Daarnaast stuurt de bond regelmatig een 
nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is voor iedereen dus niet alleen voor bestuursleden. Breng 
de nieuwsbrief dus vooral onder de aandacht bij alle leden.  
 
Op de website staat in het kenniscentrum veel informatie met nuttige documenten voor 
verenigingen. Mocht er een onderwerp missen in het kenniscentrum, laat het dan weten. 
 
De heer Fanggiday (EHBO Etten-Leur) is benieuwd of het mogelijk is om het magazine ook 
digitaal te krijgen. De voorzitter geeft aan dat dat niet kan. In een eerdere enquête hebben 
leden aangegeven dat ze een papieren versie fijn vinden om te krijgen. Daarnaast is digitaal 
veel duurder. Dit klinkt raar maar het komt vanwege advertentie-inkomsten en afspraken met 
drukker. 
 

12. Rondvraag 
Per mail is een vraag binnengekomen van EHBO IJsselstein. EHBO IJsselstein vraagt wat 
het advies is of je leden mag weigeren die geen vaccinatie willen nemen. De voorzitter geeft 
aan dat je personen niet mag weigeren omdat het vaccineren een vrijwillige keuze is. De 
voorzitter is echter wel benieuwd hoe andere verenigingen hier mee om gaan.  
 
Mevrouw Neurink (EHBO Raalte) geeft aan dat toen er vorig jaar tijdelijk versoepelingen 
waren, zij cursussen hebben georganiseerd. Tijdens deze cursus hebben ze een mondkapje 
moeten dragen. Destijds hebben wij geen mensen geweigerd want vaccineren was toen niet 
aan de orde.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) vindt het ook vreemd als je bij de deur gaat staan om 
aan iedereen te vragen of iedereen gevaccineerd is. Je werkgever doet dit ook niet.  
 
De heer van der Laarschot (EHBO Petrus Donders Nijmegen) zegt dat bij hun vereniging bij 
aanmelding aan wordt gegeven dat een mondkapje verplicht is, handschoenen aan moeten 
en dat er geluisterd moet worden naar de instructies van de instructeur. Als je overal moet 
testen, wordt het te afstandelijk. 
 
De conclusie is dat je als vereniging zelf mag bepalen hoe je omgaat met leden die niet 
gevaccineerd zijn maar het advies is om de landelijke regels aan te houden zoals afstand en 
mondkapje.  
 
Mevrouw Verduyn (EHBO Rossum) is als vereniging aan het kijken naar de mogelijkheden 
voor een app om aan te kunnen melden voor herhalingslessen en cursussen. Zou de bond 
dit kunnen oppakken? De voorzitter geeft aan nog niet nagedacht te hebben over een app 
maar dat er recent door een andere vereniging is gevraagd om de ledenadministratie uit te 
breiden met de mogelijkheid om op cursussen in te schrijven. Die uitbreiding heeft 
plaatsgevonden. Sinds deze week is het mogelijk om in de online ledenadministratie een 
cursus/activiteit aan te maken en de link te delen zodat mensen zich kunnen inschrijven. Dit 
is geheel AVG-proof. Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven voor de cursus. De 
voorzitter gaat vragen of het mogelijk is om een app te maken en wat de kosten daarvan 



 
10 

zullen zijn. Mochten er nog meer wensen zijn voor de ledenadministratie dan kunnen ze 
worden doorgegeven aan het bestuur.  
 
De heer Bakker (EHBO Spanbroek) geeft aan dat hij in het kenniscentrum heeft gezien dat 
de Nationale Bond een groepsbeschikking heeft voor de ANBI. Dit is een verrassing voor de 
heer Bakker en hij vraagt of dit nieuw is. De voorzitter geeft aan dat de groepsbeschikking er 
al jaren is. Sinds de overgang van de informatie naar de nieuwe website kregen wij de 
mededeling dat het niet goed zichtbaar was dus vandaar dat je het nu beter kunt vinden. 
 
De heer Suppers (EHBO Petrus Donders Tilburg) geeft aan dat zij een conflict hebben 
gehad met de belastingdienst over de ANBI status van hun vereniging dus dat zij netjes de 
informatie op de website publiceren. Het conflict is ontstaan omdat zij donaties hebben 
ontvangen maar geen correcte ANBI op de website hadden. Wanneer je geen of minder 
donaties hebt dan is er minder controle op maar voor donaties is het wel een verplichting om 
gegevens te publiceren.  
 
Mevrouw Neurink (EHBO Raalte) is benieuwd welke donaties er onder de ANBI vallen. De 
voorzitter gaat het exacte antwoord navragen. Dit antwoord zal in de nieuwsbrief 
gepubliceerd worden. 
 
Van EHBO Haarlem is er een mail ontvangen hoe we het tekort aan instructeurs kunnen 
oplossen. De voorzitter geeft aan dat we weinig kunnen veranderen aan de duur van de 
opleiding maar dat voor subsidie een beroep kan worden gedaan op het Prins Hendrikfonds. 
Daardoor wordt het goedkoper om een instructeur op te leiden. De heer Doffegnies (EHBO 
Nuenen) geeft aan dat er op scholen in Nuenen EHBO wordt gegeven. Dit zorgt ervoor dat 
er meer jeugd aangetrokken wordt en erg enthousiast zijn. De heer Van der Laarschot 
(EHBO Petrus Donders Nijmegen) geeft aan dat het misschien een idee is om er een 
maatschappelijke dienstplicht van de maken. De voorzitter geeft aan dat er momenteel in de 
Tweede Kamer een verzoek is gekomen om EHBO in het onderwijs te organiseren. Er wordt 
nu onderzoek gedaan. Het advies is om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden 
zodat verenigingen kunnen inspelen en lessen verzorgen op de scholen.  
 
De heer Lammers (District Noord-Brabant) geeft aan dat tijdens hun laatste vergadering is 
besloten om slapende te gaan in verband met de fusie. De vraag is hoe het district dit 
financieel moet afhandelen. De voorzitter denkt dat het geld naar de Nationale Bond moet, 
maar dit moet worden nagekeken worden in de statuten. Het zal worden opgepakt na de 
vergadering. 
 

13. Nieuwe datum 
Het bestuur stelt voor om de ALV volgend jaar op 14 mei 2022 te organiseren. Noteer deze 
datum vast in uw agenda. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 13.05 uur de vergadering.  
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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   
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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

 



 

 

 

Datum voorstel:  30 april 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Penningmeester a.i. 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Financiën 

2. Beslispunten   Kennisnemen van de algemene bevindingen; 

 Vaststellen van het financieel verslag 2021; 

 Kennisnemen van de rapportage van de 
kascontrolecommissie; 

 Décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 
financieel beleid 2021; 

 Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

 Vaststellen van de contributie 2023 

 Vaststellen van de begroting 2023 

3. Samenvatting De financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn 

voldoende reserves op de spaarrekening. 

4. Benodigde financiën Geen 

5. Besluit vergadering  

 

 

FINANCIËN 
April 2022 

 

1. Inleiding 

De financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn voldoende reserves op de 

spaarrekening. 

2. Algemene bevindingen 

De financiële administratie is up-to-date en wordt nu adequaat bijgehouden. 

3. Vaststellen van de financiële stukken 2021 

De financiële stukken 2021 liggen ter vaststelling voor. Er zijn geen bijzonderheden te 

melden. 

4. Bevindingen van de kascontrolecommissie 

De heren Doffegnies (Nuenen), Spaans (’s-Heerenberg-Stokkem) en Den Daas (Putte) 

hebben op vrijdag 29 april 2022 de financiële stukken 2021 gecontroleerd. De 

bevindingen van de kascontrolecommissie hebben zij in een apart rapport opgenomen. 

Het rapport is bij de vergaderstukken gevoegd.  



 

Het bestuur geeft tijdens de algemene vergadering een mondelinge reactie op het 

verslag en zal dat voor de volgende ALV ook schriftelijk doen. De reactie van het 

bestuur op het vorige verslag van de kascontrolecommissie is bij de vergaderstukken 

gevoegd. 

5. Décharge 

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering om décharge te verlenen voor het gevoerde 

financieel beleid 2021. 

6. Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

De heren Spaans en Den Daas zijn bereid opnieuw zitting te nemen in de commissie. 

Aan de EHBO-verenigingen wordt gevraagd om een lid af te vaardigen om als reserve 

zitting te nemen in de kascontrolecommissie. 

7. Vaststellen van de begroting 2023 en contributie 

Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie niet te wijzigen. De begroting 

2023 ligt ter vaststelling voor. 



Verslagperiode 1 januari 2021 - 31 december 2021

Gegenereerd op 2 mei 2022

Jaarcijfers 2021

Nationale Bond voor EHBO
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Jaarrekening

Nationale Bond voor EHBO
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Voorraden 8.435 10.200

Vorderingen 3.483 1.666

Liquide middelen 110.114 100.037

122.032 111.902

Activa 122.032 111.902

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 113.098 111.345

113.098 111.346

Kortlopende schulden 8.934 557

Passiva 122.032 111.902



Pagina 5 van 14 Nationale Bond voor EHBO

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Baten 58.033 65.000 54.690

Brutomarge 58.033 65.000 54.690

Verkoopkosten 18.324 19.750 12.799

Kantoorkosten 30.115 37.300 32.793

Algemene kosten 7.840 3.100 4.235

Totaal kosten 56.280 60.150 49.827

Bedrijfsresultaat 1.753 4.850 4.863

Financiële baten en lasten 0 0 9

Resultaat na belasting 1.753 4.850 4.873

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Resultaat

Overige reserve 1.753 4.873

1.753 4.873
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De Nationale Bond voor EHBO stelt zich 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 omstandigheid of
situatie waarin deze hulp noodzakelijk is.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Vereniging Nationale Bond voor EHBO is feitelijk gevestigd te Ede, Horapark 9 6717 LZ, en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40477948.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

Grondslagen van voorraden

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.



Pagina 7 van 14 Nationale Bond voor EHBO

Grondslagen van liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van eigen vermogen

Onder het eigen vermogen wordt het saldo van de bezittingen minus de schulden opgenomen.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Grondslagen van omzet

Baten
Baten betreffen ontvangen contributies, opbrengsten van onderscheidingen en jaarspeldjes en overige baten.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend de betreffende activa en passiva.
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Toelichting op de balans

Voorraden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Voorraden

Speldjes / onderscheidingen 8.435 10.200

8.435 10.200

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 470 1.038

Overlopende activa 3.014 627

3.483 1.666

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Debiteuren 470 1.038

470 1.038

Begin 2022 zijn de openstaande facturen over 2021 betaald.
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Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Nog te vorderen Stichting Fast 3.014 627

3.014 627

Nog te vorderen bedrag van Stichting Fast, wegens door Nationale Bond EHBO betaalde facturen.

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 110.114 100.037

110.114 100.037

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

NL42 INGB 0000 5122 00,
betaalrekening

10.903 826

NL42 INGB 0000 5122 00,
spaarrekening

99.211 99.211

110.114 100.037

De Liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 113.098 111.345

113.098 111.346

Het resultaat 2021 (€ 1.753) komt volledig ten goede aan de overige reserves
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Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren 3.121 0

Overlopende passiva 5.813 557

8.934 557

Crediteuren worden in 2022 volledig betaald.

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen districten 5.000 0

Nog te betalen bedragen 389 0

Nog te ontvangen facturen 424 557

5.813 557

Nog te betalen bedragen is een foutief ontvangen bedrag dat in 2022 is teruggestort.
De nog te ontvangen facturen zijn in 2022 ook volledig betaald.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Baten

Contributies 44.907 65.000 45.978

Magazine 1e hulp 5.906 0 0

Onderscheidingen / Jaarspeldjes 6.334 0 8.147

Baten overig 886 0 565

58.033 65.000 54.690

De contributieinkomsten lopen terug door een afnemend aantal leden.
Het magazine is in 2020 niet in rekening gebracht wegens coronacrisis. In 2021 is deze weer gefactureerd.

Totaal kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Totaal kosten

Verkoopkosten 18.324 19.750 12.799

Kantoorkosten 30.115 37.300 32.793

Algemene kosten 7.840 3.100 4.235

56.280 60.150 49.827
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Verkoopkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Verkoopkosten

Jeugdactiviteiten 0 500 541

Magazine 6.343 7.000 8.002

Nieuwsbrieven 2.400 0 1.820

Onderscheidingen 4.018 8.000 -4.583

Jaarspeldjes 1.274 0 1.661

Vergaderkosten 1.751 3.000 2.074

Algemene Ledenvergadering 2.512 1.250 2.703

Dotatie voorziening dubieuze
debiteuren

28 0 581

18.324 19.750 12.799

Jeugdactiviteiten
Er zijn geen kosten gemaakt voor de jeugdactiviteiten.

Magazine
De kosten voor het schrijven en ontwikkelen van de magazines.

Nieuwsbrieven
De kosten voor nieuwsbrieven waren niet begroot. Het bereik is meer dan 1000 leden.

Onderscheidingen
De inkoop van de onderscheidingen die de verenigingen kunnen aanschaffen voor haar leden. In voorgaande jaren is de
voorraad niet opgenomen als bezitting, hierdoor een negatieve inkoop op de onderscheidingen in 2020.

Vergader- en bestuurskosten
Lagere kosten door meer digitale bijeenkomsten i.v.m. Corona.

Algemene ledenvergadering
De locatiekosten voor de ALV zijn hoger dan begroot.

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Er is een factuur oninbaar.
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Kantoorkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Kantoorkosten

Kantoorkosten en porti 720 750 944

Website en automatisering 1.700 3.000 1.586

Drukwerk 0 1.000 0

Online ledenadminstratie 3.025 2.500 2.595

Contributies en abonnementen 0 50 18

Secretariaat 24.670 30.000 27.651

30.115 37.300 32.793

Kantoorkosten en Porti
De kosten voor het verzenden van alle onderscheidingen. Papier, enveloppen etc.

Website en automatisering
De kosten voor het boekhoudsysteem en de website nationalebond.nl.

Drukwerk
Geen drukwerkkosten.

Online ledenadministratie
De kosten voor het beheer en onderhoud van de online ledenadministratie.

Contributies
Er zijn in 2021 geen contributies meer betaald.

Secretariaat
De kosten voor het secretariaat zijn wat lager in 2021. Hier zit een correctie in verwerkt over 2020 en 2021. Deel van de
correctie is juist hogere kosten voor administratie. Vandaar dat die kosten hoger uitvallen.
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Algemene kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Algemene kosten

Administratiekosten 6.051 0 2.800

Districten 0 500 0

Algemene kosten 403 1.000 25

Verzekeringen 1.080 1.100 1.080

Bankkosten 307 500 330

7.840 3.100 4.235

Administratiekosten
De kosten van de financiële administratie dat is uitbesteed aan het verenigingsbureau. De administratiekosten waren niet
apart begroot (opgenomen in post secretariaat). Wegens een correctie over 2020 valt deze post hoger uit in 2021.

Districten
De ondersteuning van districten bij hun activiteiten.

Algemene kosten
Door verminderde activiteit i.v.m de coronacrisis bijna geen kosten gemaakt.

Verzekeringen
Er zijn twee verzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bedrijven.

Bankkosten
Geen bijzondere kosten.

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0 9

0 0 9

Rente op de spaarrekening.
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Reactie bestuur op verslag Kascontrolecommissie 
Ede, april 2022 
 
Op donderdag 29 april 2021 hebben de heren Etiënne de Wit (EHBO-vereniging Clinge), Hans Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) en Ronald Spaans (EHBO-
vereniging ’s-Heerenberg-Stokkum), leden van de Kascontrolecommissie, de financiële administratie van de Nationale Bond voor EHBO gecontroleerd over het 
boekjaar 2020. 
 
De financiële administratie van de Stichting FAST is ingezien en besproken, maar de controle hiervan valt niet onder de taak van deze Kascontrolecommissie.  
 
De Kascontrolecommissie heeft een aantal constateringen en aanbevelingen opgenomen in hun verslag. Het bestuur bedankt de leden van de commissie voor het werk 

en het heldere verslag. Het bestuur reageert hieronder op de aangegeven punten. 

De Kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: Reactie bestuur: 

1. Alle inkomsten en uitgaven herleid konden worden naar aanwezige 

brondocumenten. 

 

2. Het saldo van de bankrekeningen en spaarrekeningen aansluit bij de opgave van de 

bank per einde boekjaar c.q. het beginsaldo volgens het eerste bankafschrift van 

het nieuwe jaar. 

 

3. De inkoopfacturen betreffende Onderscheidingen en Jaarspeldjes op dezelfde 

grootboekrekening zijn geboekt. Aan de verkoopzijde worden de bedragen van 

Onderscheidingen en Jaarspeldjes op een aparte grootboekrekening geboekt. 

 

4. Per 31 december 2020 een voorraadadministratie op aantallen en 

verkoopbedragen is samengesteld voor Onderscheidingen, Jaarspeldjes, 

Promotiematerialen, e.d. 

 

5. De waardering (restwaarde) van de Inventaris = € 0,00.  

6. Er op de Balans een bedrag van € 627 (Overlopende Activa – 1401 Rekening courant 

Stg. FAST) is opgenomen. Dit betreft een correctie tussen FAST en Nationale Bond. 

 

7. Er nog een klein bedrag “Dotatie voorziening dubieuze debiteuren” is afgeboekt.  

8. a. Nagenoeg alle betalingen van de verkoopnota’s (Contributies, onderscheidingen, 

Jaarspeldjes, Magazine Eerste Hulp) over het boekjaar 2020 zijn ontvangen.  
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b. Op 29 april 2021 zijn de betalingen van alle nog openstaande facturen over het 

boekjaar 2020 ontvangen. 

9. De afspraken met dienstverlenende organisaties zijn vastgelegd in contracten. 

Facturen kunnen hieraan getoetst worden. 

 

10. Het verenigingsbureau de bestellingen (inkooporders) verzorgt en de hierop 

betrekking hebbende betalingen, nadat hiervoor opdracht en goedkeuring is 

gegeven door het bestuur. 

 

11. Er in het kader van de Privacy wetgeving (AVG) Verwerkersovereenkomsten zijn 

opgesteld i.v.m. de registratie en bijhouden van persoonlijke gegevens. O.a. 

Interactie en de Online ledenadministratie 

 

 

 

 

De Kascontrolecommissie doet de volgende aanbevelingen:  

1. De bedragen van de Inkoopfacturen van Onderscheidingen en Jaarspeldjes te 

boeken op een aparte grootboekrekening, conform de verkoopfacturen. 

Deze aanbeveling is voor 2021 overgenomen. 

1. a. Een voorraadadministratie bij te houden van de handelsgoederen, o.a. 

Onderscheidingen, Jaarspeldjes, Promotiemateriaal, e.d. met aantallen en de 

Inkoopbedragen. En de betreffende bedragen op basis van de Inkoopfacturen op 

te nemen op de Balans.  

b. Een voorraad aan te houden van ongeveer de omzet van één jaar. 

De eerste aanbeveling heeft het bestuur overgenomen. De tweede 

aanbeveling is wat lastiger omdat er al voorraad aanwezig was en 

moeilijk is in te schatten welke onderscheidingen besteld zullen 

worden. Met het oog op de fusie is het bestuur zeer terughoudend 

omgegaan met de bestelling van onderscheidingen en 

jaarspeldjes. Promotiemateriaal is niet meer besteld. 

2. De post Inventaris op te nemen op de Balans, waardering (restwaarde) = € 0,00  

3. Het besluit te heroverwegen, dat de rekening bij de bank is opgezegd. Dit m.b.t.. 

de mogelijkheid van negatieve rente op bedragen op een bankrekening groter dan 

€ 100.000,- 

Deze aanbeveling nemen we nu nog niet over. De bankkosten zijn 

hoger dan de negatieve rente. 

4. De Kascontrolecommissie ook de controle te laten uitvoeren op de financiële 

administratie van de Stichting FAST. 

Deze aanbeveling nemen we over. 

 



 

 
1 / 2 

 

Verslag Kascontrolecommissie 
Ede, 29 april 2022 
 
 
Op vrijdag 29 april 2022 hebben ondergetekenden, dhr. Wout den Daas (EHBO Vereniging Putte), dhr. 
Ronald Spaans (EHBO-vereniging ’s-Heerenberg-Stokkum) en dhr. Hans Doffegnies (EHBO-vereniging 
Nuenen), leden van de Kascontrolecommissie, de financiële administratie van de Nationale Bond voor 
EHBO gecontroleerd over het boekjaar 2021. Tevens heeft de kascontrolecommissie de financiële 
administratie van de Stichting FAST, conform het advies van de Kascontrole 2020, ingezien en 
gecontroleerd. 
 
De controle heeft plaats gevonden op het kantoor van het huidige verenigingsbureau Interactie in Ede. 

Tijdens onze werkzaamheden hebben we volledige medewerking gekregen van de medewerkers van 

Interactie, in de persoon van dhr. Gerben van den Broek en de voorzitter van de Nationale Bond voor 

EHBO, mevr. Marijke van Beukering. Alle vragen werden naar eer en geweten correct beantwoord. 

 

De Kascontrolecommissie heeft kennis genomen van de reactie op het Verslag Kascontrolecommissie 

2020 en hebben geconstateerd dat het Bestuur, in samenwerking met Interactie zich in ruime mate 

hebben ingespannen en de nodige acties hebben ondernomen n.a.v. hetgeen vorig jaar is geconstateerd 

en geadviseerd. 

 
De Kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat: 
 

1. Alle inkomsten en uitgaven herleid konden worden naar aanwezige brondocumenten. 

2. Het saldo van de bankrekeningen en spaarrekeningen aansluiten met de opgave van de bank per 

einde boekjaar c.q. het beginsaldo volgens het eerste bankafschrift van het nieuwe jaar. 

3. De inkoopfacturen betreffende Onderscheidingen en Jaarspeldjes op twee separate 

grootboekrekening zijn geboekt. Aan de verkoopzijde worden de bedragen van Onderscheidingen 

en Jaarspeldjes eveneens op een aparte grootboekrekening geboekt. 

4. Per 31 december 2021 een voorraadadministratie op aantallen en verkoopbedragen is 

samengesteld voor Onderscheidingen en Jaarspeldjes e.d. 

5. De balanspost Inventaris en Inrichting en de balanspost Afschrijving Inventaris en Inrichting wordt 

op advies van de kascommissie verwijderd omdat niet na te gaan is om welke inventaris dit gaat. 

6. Er op de Balans een bedrag van € 3014,- (Overlopende Activa – 1401 Rekening courant Stg. FAST) 

is opgenomen. Dit betreft een correctie tussen FAST en Nationale Bond. 

a. Alle betalingen van de verkoopnota’s (Contributies, Onderscheidingen, Jaarspeldjes, 

Magazine Eerste Hulp) over het boekjaar 2021 zijn ontvangen. 

b. Voor 1 maart 2022 zijn de betalingen van alle nog openstaande facturen over het 

boekjaar 2021 ontvangen. 

7. De afspraken met dienstverlenende organisaties zijn vastgelegd in contracten. Facturen kunnen 

hieraan getoetst worden. Het contract met Interactie is van 1 juli 2018 en wordt stilzwijgend elke 

3 jaar verlengd met een wederzijds opzegtermijn van 6 maanden. Het contract kent een jaarlijkse 

prijsverhoging gebaseerd op de CBS Index. 

8. Het verenigingsbureau de bestellingen (inkooporders) verzorgt en de hierop betrekking hebbende 

betalingen, nadat hiervoor opdracht en goedkeuring is gegeven door één van de bestuursleden. 

Hiervoor is een proces ingericht. 

9. Er in het kader van de Privacy wetgeving (AVG) Verwerkersovereenkomsten zijn opgesteld i.v.m. 

de registratie en bijhouden van persoonlijke gegevens.  

O.a. Interactie en de Online ledenadministratie 
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In onderstaand schema staat de opvolging van de adviezen van de kascontrolecommissie over 

boekjaar 2020 weergegeven.  

 

 

De Kascontrolecommissie heeft het bestuur verzocht om: 

1. De kosten voor de onderscheidingen en de jaarspeldjes zijn op advies van de 

kascontrolecommissie na de controle aangepast gepresenteerd in de jaarstukken. Uiteindelijk zijn 

de kosten op aantallen basis doorberekend voor de jaarspeldjes. Op basis van een aantal 

inkoopfacturen blijkt dat de inkoop prijs schommelt tussen de 3.15 en 3.25. Het aantal verkochte 

speldjes * 3,25 gerekend als kosten voor de jaarspeldjes. De overige kosten / voorraadmutatie is 

geboekt op de kosten voor de onderscheidingen. Dit is voor de vergelijkende cijfers 2020 ook op 

eenzelfde manier berekend. 

 

Op basis van bovenstaande adviseert de Kascontrolecommissie de Algemene Ledenvergadering om 
décharge te verlenen aan het Bestuur van de Nationale Bond voor EHBO voor het gevoerde beleid van 
de financiële administratie over het boekjaar 2021. 
 
 
Ede ,  29 april 2022 
 
Leden Kascontrolecommissie, 
 
 
 Wout den Daas (EHBO Vereniging Putte) 
 
 
   
 

Ronald Spaans    (EHBO-vereniging ’s-Heerenberg-Stokkum) 
 

 
 
 
Hans Doffegnies (EHBO-vereniging Nuenen) 

 
 

De Kascontrolecommissie doet de volgende aanbevelingen:  

1. De bedragen van de Inkoopfacturen van Onderscheidingen en Jaarspeldjes te 

boeken op een aparte grootboekrekening, conform de verkoopfacturen. 

Deze aanbeveling is voor 2021 overgenomen. 

1. a. Een voorraadadministratie bij te houden van de handelsgoederen, o.a. 

Onderscheidingen, Jaarspeldjes, Promotiemateriaal, e.d. met aantallen en de 

Inkoopbedragen. En de betreffende bedragen op basis van de Inkoopfacturen op 

te nemen op de Balans.  

b. Een voorraad aan te houden van ongeveer de omzet van één jaar. 

De eerste aanbeveling heeft het bestuur overgenomen. De 

tweede aanbeveling is wat lastiger omdat er al voorraad aanwezig 

was en moeilijk is in te schatten welke onderscheidingen besteld 

zullen worden. Met het oog op de fusie is het bestuur zeer 

terughoudend omgegaan met de bestelling van onderscheidingen 

en jaarspeldjes. Promotiemateriaal is niet meer besteld. 

2. De post Inventaris op te nemen op de Balans, waardering (restwaarde) = € 0,00  

3. Het besluit te heroverwegen, dat de rekening bij de bank is opgezegd. Dit m.b.t.. 

de mogelijkheid van negatieve rente op bedragen op een bankrekening groter 

dan € 100.000,- 

Deze aanbeveling nemen we nu nog niet over. De bankkosten zijn 

hoger dan de negatieve rente. 

4. De Kascontrolecommissie ook de controle te laten uitvoeren op de financiële 

administratie van de Stichting FAST. 

Deze aanbeveling nemen we over. 

 



Begroting 2023

Begroting 2021 2022 2023

Contributies 65.000      44.000      40.000       *)

Abonnementen magazine 5.000        5.000        

Onderscheidingen 8.000        6.000        

Jaarspeldjes 2.000        2.000        

Overige baten 1.000        1.000        

Opbrengsten 65.000      60.000      54.000      

Exploitatiekosten

Operationele kosten

Jubilea en representatiekosten 500           500           500           

Magazine 7.000        8.000        8.000        

Nieuwsbrieven -            2.000        3.000        

Onderscheidingen inkoop 8.000        7.500        5.000        

Vergader- en bestuurskosten 3.000        5.000        8.000         **)

Algemene ledenvergadering 1.250        1.250        2.500        

Dotatie dubieuze debiteuren -            -            -            

Subtotaal 19.750      24.250      27.000      

Kantoorkosten

Kantoorkosten / contributies / abonnementen 50             50             50             

Portokosten 750           750           750           

Website- en automatisering 3.000        2.000        2.000        

Drukwerk (folders) 1.000        -            -            

Online ledenadministratie 2.500        2.500        3.000        

Ondersteuning secretariaat 30.000      27.500      25.000      

Subtotaal 37.300      32.800      30.800      

Algemene kosten

Administratiekosten -            2.500        3.000        

Districten/regio's 500           500           500           

Algemene kosten - algemeen 1.000        500           500           

Fusiekosten 2.500        

Verzekeringen 1.100        1.100        1.500        

Bankkosten en koersverschillen 500           350           350           

Subtotaal 3.100        4.950        8.350        

Totale exploitatiekosten 60.150      62.000      66.150      

Bedrijfsresultaat 4.850        -2.000       -12.150     

Rente bank -            -            -            

Netto resultaat 4.850        -2.000       -12.150     

*) De opbrengsten voor contributie is gebaseerd op het ledenaantal februari 2022 en gaat nog niet uit van 

het aantal leden na de fusie.

 **) Het nieuwe bestuur zal mogelijk vaker bij elkaar komen. Dat betekent meer huur van locatie en 

onkostenvergoeding.
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Secretarieel verslag 2021  
 

Datum voorstel:  13 maart 2022  

Verantwoordelijk bestuurslid: Secretaris Fast 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via bestuur Fast 

1. Onderwerp  Secretarieel verslag 2021 

2. Beslispunten  Kennisnemen van het secretarieel verslag 2021. 

3. Samenvatting Het secretarieel verslag 2021 van Stichting Fast geeft informatie 
over de activiteiten in 2021. 

4. Benodigde financiën N.v.t. 

5. Besluit vergadering  

 
 
  



 
 
SECRETARIEEL VERSLAG 2021 
Maart 2022 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag doet het bestuur van Fast verslag over de activiteiten in het verslagjaar 2021.  
 
Verkoop EHBO Leren & Doen 
In de zomer van 2021 is de derde druk van EHBO Leren & Doen uitgegeven. Omdat voor de derde 
druk de samenwerking is aangegaan met uitgever WebEdu worden de verkoopresultaten en uitgaven 
van het boek niet langer gemonitord binnen de stichting. In aanloop naar de nieuwe druk en omdat 
veel verenigingen geen (basis)opleiding konden geven als gevolg van de coronacrisis bleef het aantal 
verkopen in de eerste helft van 2021 achter.   
 
Verkoop vouchers e-learning 
De verkoop van vouchers voor cursussen e-learning is eveneens een activiteit van de stichting. Via 
Stichting Fast worden nog steeds vouchers verkocht aan verenigingen. De verkoop is gelijk gebleven. 
 
Bureau 
De werkzaamheden voor de stichting Fast zijn erg beperkt. De financiële administratie van Interactie 
verzorgt de BTW-aangiften en factureert onder meer vouchers. 
 
Uitgaven 
De uitgaven voor Stichting Fast zijn minimaal. Het bestuur vindt het gerechtvaardigd om uitgaven die 
betrekking hebben op promotie van het boek ten laste van de Stichting te brengen. 
 
Bestuur 
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 
P.J. Verhelst, bestuurslid 
 



Verslagperiode 1 januari 2021 - 31 december 2021

Gegenereerd op 2 mei 2022

Jaarcijfers 2021

Stichting Fast
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Jaarrekening

Stichting Fast
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen 2.195 1.314

Liquide middelen 49.562 48.040

51.757 49.355

Activa 51.757 49.355

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 48.377 48.639

48.377 48.639

Kortlopende schulden 3.380 716

Passiva 51.757 49.355
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Baten 7.417 10.000 10.523

Brutomarge 7.417 10.000 10.523

Verkoopkosten 5.668 4.500 6.485

Kantoorkosten 1.842 2.500 1.941

Algemene kosten 169 1.150 254

Totaal kosten 7.679 8.150 8.681

Bedrijfsresultaat -262 1.850 1.843

Financiële baten en lasten 0 16 0

Resultaat na belasting -262 1.866 1.843

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Resultaat

Overige reserve -262 1.843

-262 1.843
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De stichting stelt zich ten doel het verlenen van ondersteuning aan de Nationale Bond voor EHBO. Dit wordt getracht in het
onder meer verwezenlijken van instructiemateriaal, in- en verkoop van materialen ten behoeve van de voorlichting, de
opleiding en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp, het organiseren van opleidingen en het geven opleidingen en
voorlichting en alles wat met vorenstaande verband houdt.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

is feitelijk en statutair gevestigd te en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41060575.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van eigen vermogen

Onder het eigen vermogen wordt het saldo van de bezittingen minus de schulden opgenomen.
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Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en
uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode
toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Grondslagen van omzet

Baten
Baten betreffen ontvangen opbrengsten Leren & Doen en verkoop vouchers e-learning.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



Pagina 8 van 12 Stichting Fast

Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Debiteuren 2.127 1.130

Vorderingen uit hoofde van belastingen 0 184

Overige vorderingen 68 0

2.195 1.314

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Debiteuren 2.127 1.130

2.127 1.130

Alle openstaande debiteuren worden ontvangen in 2022.

Vorderingen uit hoofde van belastingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen uit hoofde van
belastingen

Omzetbelasting 0 184

0 184

Het te vorderen bedrag omzetbelasting is in 2021 binnengekomen.
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Overige vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen

Nog te factureren 68 0

68 0

Nog te factueren bedragen.

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 49.562 48.040

49.562 48.040

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

NL75 INGB 0006 0659 23,
betaalrekening

3.199 1.678

NL75 INGB 0006 0659 23,
spaarrekening

46.363 46.363

49.562 48.040

De Liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Overige reserves 48.377 48.639

48.377 48.639

Het resultaat 2021 (€ -262) komt volledig ten laste van het eigen vermogen.
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Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Crediteuren 39 51

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

327 0

Overige schulden 3.014 665

3.380 716

De crediteuren worden allemaal betaald in 2022.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

Omzetbelasting 327 0

327 0

De te betalen omzetbelasintg over het 4e kwartaal 2021 is € 421. De suppletie te vorderen omzetbelasting over heel jaar
2021 is € 94

Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden

Rekening Courant Nationale Bond
EHBO

3.014 627

Nog te betalen bedragen 0 38

3.014 665

De betaling aan EHBO nationale bond gaat over voorgeschoten facturen vanaf beide kanten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Baten

Verkoop vouchers e-learning 4.485 10.000 5.884

Verkoop boeken / cd's 2.933 0 4.639

7.417 10.000 10.523

De baten lopen terug door minder verkochte boekjes en cd’s. Het grootste deel van de baten is de verkoop van E learnings.
Er worden royalties ontvangen voor de verkoop van de boeken / cd's.

Totaal kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Totaal kosten

Verkoopkosten 5.668 4.500 6.485

Kantoorkosten 1.842 2.500 1.941

Algemene kosten 169 1.150 254

7.679 8.150 8.681

Verkoopkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Verkoopkosten

Portikosten / handlingkosten 242 2.000 133

Verkoopkosten - algemeen 811 0 558

Vouchers inkoop 4.615 2.500 5.795

5.668 4.500 6.485

Portokosten / handlingkosten
Lage verkoop boeken, lage porto- en handlingkosten

Verkoopkosten algemeen
Geen bijzonderheden.

Vouchers inkoop
Als gevolg van de Coronacrisis is er meer e learning aangeboden door de verenigingen. De inkoop is daarmee hoger. De
vouchers e learning worden met korting ingekocht door de Nationale Bond / Stichting FAST en zonder extra kosten geleverd
aan verenigingen.
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Kantoorkosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Kantoorkosten

Website en automatisering 0 2.500 99

Administratiekosten 1.842 0 1.842

1.842 2.500 1.941

Website en automatisering
De website valt onder EHBO nationale bond. Hierdoor geen kosten meer.

Administratiekosten De administratiekosten worden door het verenigingsbureau gefactureerd aan de Nationale Bond en het
deel wat betrekking heeft op de financiële administratie van Stichting Fast wordt doorbelast

Algemene kosten

Verslag jaar Begroting Vorig jaar

2021 2021 2020

Algemene kosten

Algemene kosten 0 1.000 0

Bankkosten 169 150 254

169 1.150 254

Algemene kosten
Door verminderde activiteit in verband met de coronacrisis zijn er geen kosten gemaakt.

Bankkosten
Geen bijzondere kosten.
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Datum voorstel:  1 mei 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Voorzitter 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Stichting Fast 

2. Beslispunten  Kennisnemen van deze notitie 
Instemmen dat de Nationale Bond een renteloze lening verstrekt 
aan FAST 

3. Samenvatting Om verschillende redenen meende het bestuur van de Stichting 
FAST, bestaande uit de bestuursleden van de Nationale Bond, 
dat met het oog op de fusie het gewenst is om de stichting FAST 
een aparte status te geven. In deze notitie wordt dat nader 
toegelicht. 
 

4. Benodigde financiën Renteloze lening van 80.000 Euro 

5. Besluit vergadering  

 
 
 

1. Inleiding 

Om verschillende redenen meent het bestuur van de Stichting FAST, bestaande uit 
de bestuursleden van de Nationale Bond, dat met het oog op de fusie het gewenst is 
om de stichting FAST een aparte status te geven. 
 

2. Wijziging van de statuten 

De statuten van de Stichting Fast moeten op termijn ook voldoen aan de Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Om die reden is door het bestuur van de Stichting 

FAST gekeken naar de huidige statuten. Het bestuur van de Nationale Bond is 

volgens deze statuten gelijk aan het bestuur van de Stichting FAST. Het bestuur vindt 

dat onwenselijk. Het past meer bij deze tijd en ook in het kader van goed bestuur om 

de stichting apart te laten besturen. Om die reden is contact gezocht met een notaris 

en zijn de mogelijkheden verkend. De stichting blijft verbonden aan de Nationale 

Bond. Het bestuur van de Nationale Bond krijgt goedkeuringsrecht voor het 

benoemen van bestuursleden. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd na 

schriftelijke goedkeuring van de Nationale Bond. Hetzelfde geldt voor ontbinding van 

de stichting. Het bestuur van de Stichting heeft de statuten op deze manier gewijzigd 

en ze zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris. 

 

3. Doelstelling 

Het is de nadrukkelijke doelstelling van de Stichting FAST dat alle middelen worden 

ingezet ten behoeve van leden/aangesloten verenigingen van de Nationale Bond. Te 

denken valt aan ondersteuning van instructeurs, organisatie van regionale lessen 
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voor evenementen, promotie- en lesmateriaal, stimuleren om de opleiding instructeur 

eerste hulp te volgen etc. De Nationale Bond doet daarvoor een aanvraag bij de 

Stichting FAST. De stichting is geslaagd in haar opzet als het vermogen is 

afgenomen en het aantal leden van de Nationale Bond is toegenomen. 

 

4. BTW 

De Stichting is BTW-plichtig. Dat betekent dat bepaalde producten alleen via 

Stichting FAST kunnen worden afgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de vouchers 

e learning. 

 

5. ANBI-status 

Voor de stichting is de ANBI-status aangevraagd. Op de website van de Nationale 

Bond is nu een tabblad aangemaakt waar de gegevens van FAST duidelijk zichtbaar 

gepubliceerd staan. 

 

6. Startkapitaal 

De inkomsten van de Nationale Bond bestaan uit contributies van de aangesloten 

verenigingen. De uitgaven moeten in lijn zijn met deze inkomsten. Het huidige 

bestuur vindt het belangrijk dat de begroting van de Nationale Bond sluitend is en niet 

wordt aangevuld uit het vermogen van FAST. Dat zou een verkeerde prikkel geven. 

De uitgaven van FAST zijn namelijk gericht op vernieuwing en werving/behoud van 

de leden. Daarom is het voorstel aan de algemene ledenvergadering om een 

renteloze lening te verstrekken van de Nationale Bond aan de Stichting FAST. Het 

voorstel is om daarvoor 80.000 Euro over te maken naar Stichting FAST. 

Het bestuur kiest er niet voor om het hele vermogen van de Nationale Bond over te 

maken zodat er een buffer achterblijft voor onvoorziene zaken die mogelijk 

voortkomen uit de fusie. 

 

7. Vacatures 

Met het op afstand plaatsen moeten er ook nieuwe bestuursleden voor de stichting 

worden gevonden. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich melden door een mail te 

sturen aan bestuur@nationalebond.nl. 

 

8. Gevraagd besluit 

Instemmen met de renteloze lening van de Nationale Bond aan FAST. 
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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. 
 
RSIN-nummer 805812003 
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