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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 
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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.  


