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Statuten en Huishoudelijk Reglement 2022 
 
 

Datum voorstel:  19 januari 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Werkgroep cluster 1 – Statuten, HR, naam en logo 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via gezamenlijk overleg fusie 

Beslispunten   Kennisnemen van het voorstel van de werkgroep cluster 1 – 
Statuten, Huishoudelijk Reglement, naam en logo 

 Besluiten over een aantal beslispunten 

 Vaststellen van de statuten 

 Machtiging verlenen aan de notaris, bestuur 

 Vaststellen van het Huishoudelijk Reglement 

Samenvatting Er is afgesproken om nieuwe Statuten en een nieuw 
Huishoudelijk Reglement op te stellen voor de nieuwe Bond. 
 
Voor de statuten is contact gezocht met notaris Schroyen van 
notariskantoor Roerdalen. 
 
Aan de ALV wordt gevraagd om in te stemmen met de 
beslispunten en de Statuten en HR vast te stellen. 

 
Een artikelsgewijs vergelijkingsoverzicht van de oude en de 

nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement is opgenomen 

in bijlage: 1. 

 
Benodigde financiën Notariskosten ± € 350,= 

Besluit vergadering  

 
 

1.    Inleiding 

Na jaren van samenwerking tussen de Nationale Bond voor E.H.B.O. (opgericht op 
02-01-1949), E.H.B.O. Limburg (opgericht op 11-03-1993) en E.H.B.O. Noord 
Brabant (opgericht op 08-05-1999) hebben we besloten om samen verder te gaan als 
één Bond onder de naam van: “Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongevallen”  
waarbij als oprichtingsdatum 02-01-1949 wordt aangehouden.     

 

Het besluit om geen nieuwe naam te lanceren heeft de volgende redenen: 
- De landelijke naamsbekendheid van de Nationale Bond voor E.H.B.O.; 
- De Nationale Bond voor E.H.B.O bestaat als ruim 71 jaar; 
- Het is op één na de grootste EHBO Bond van Nederland  en 
- E.H.B.O. vereniging Limburg en de E.H.B.O. Noord Brabant zijn afkomstig van 

Nationale Bond voor E.H.B.O. 
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Vanwege de fusie tussen de Nationale Bond, EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 

is een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie organisaties ingesteld. Deze 

werkgroep heeft zich gebogen over de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement. Daarbij zijn de huidige Statuten en Huishoudelijke Reglementen van de 

drie organisaties met elkaar vergeleken. Op basis van de vergelijking zijn nieuwe 

Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement in overleg met de notaris opgesteld.  

Zowel de concept-Statuten alsmede het concept-Huishoudelijk Reglement voldoen aan 

de huidige wetgeving. 

 

Sinds juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht waaraan 

iedere vereniging binnen vijf jaar moet voldoen.  

De regels die voorgeschreven zijn in deze Wet  zijn in de nieuwe Statuten te vinden 

onder artikel 7 en 10 en in het Huishoudelijke Reglement onder artikel 7 maar de 

meeste overige bepalingen en regels zijn van gelijke strekking gebleven. 

 

2. Proces om statuten te wijzigen 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de drie organisaties in 2021 hebben 

verenigingen kennis kunnen nemen van de concept-Statuten en concept-Huishoudelijk 

Reglement. Er zijn toen voorstellen gedaan voor wijzigingen. Deze wijzigingen zijn 

verwerkt in een nieuw concept. De besturen hebben in de bestuursvergadering de 

concepten goedgekeurd.  

 

Er moet nog een aantal stappen worden doorlopen om de Statuten te wijzigen: 

- De notaris heeft de concept-Statuten en concept-Huishoudelijk Reglement  

bekeken en goedgekeurd op 17-02-2022. 

- De ALV moet goedkeuring geven aan de nieuwe Statuten en Huishoudelijk 

Reglement, conform de regels van artikel 34 van de oude Statuten. 

- Het besluit tot goedkeuring moet vastgelegd worden in de notulen. Deze moeten 

overlegd worden bij de notaris. 

- Na het besluit van de ALV maakt de notaris een akte van statutenwijziging op. 

Na ondertekening van deze akte treden de statuten in werking. 

 
3.  Gevraagd wordt aan de ALV  

1. Kennisnemen van deze notitie; 
2. Vaststellen van de modelstatuten; 
3. Verlenen van een machtiging aan ieder bestuurslid van de Nationale Bond en aan 

iedere medewerker van notariskantoor Roerdalen om de akte van statutenwijziging 
te tekenen; 

4. Vaststellen van het Huishoudelijk Reglement 2022. 
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Bijlage: 1 

 

Artikelsgewijs vergelijkingsoverzicht van de oude en de nieuwe Statuten en het  

Huishoudelijk Reglement 
 

Overzicht artikelen Nationale Bond voor EHBO   O U D 

Statuten        > HR 

Naam       artikel 1   

Doel  en middelen    artikel 2 - 3 

Lidmaatschap     artikel 4 t/m 8   1 t/m 6 

Districten     artikel 9 t/m 13   7 t/m 10 

Algemene vergadering    artikel 14 t/m 19 

Bestuur      artikel 20 t/m 26   11 t/m 15  

Bureau      artikel 27 

Geldmiddelen     artikel 28 - 29 

Algemene bepalingen    artikel 30 t/m 33 16 

Statuten wijziging    artikel 34 

Ontbinding en vereffening   artikel 35 

Slot      artikel 36 

 

Overzicht artikelen van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
 
STATUTEN        > H R 
 

NAAM, ZETEL en DUUR    Artikel 1 
DOEL       Artikel 2 - 3  
LIDMAATSCHAP     Artikel 4 - 5  Artikel 1 t/m  4  
GELDMIDDELEN     Artikel 6  Artikel 5 - 6 - 9 
BESTUUR      Artikel 7  Artikel 7 - 8 -10 
ALGEMENE VERGADERING    Artikel 8 - 9  Artikel 11 
STEMRECHT      Artikel 10 
ALGEMENE BEPALINGEN    Artikel 11 t/m 12   Artikel 12 t/m 16 
WIJZIGING STATUTEN     Artikel 13 
ONTBINDING EN VEREFFENING   Artikel 14  
SLOTBEPALING     Artikel 15 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

LIDMAATSCHAP     Artikel 1  
REGISTRATIE LEDEN      Artikel 2 
ERE LEDEN EN ONDERSCHEIDINGEN  Artikel 3 - 4 
GELDMIDDELEN     Artikel 5 - 6 
BESTUUR      Artikel 7 
DAGELIJKS BESTUUR     Artikel 8   
KASCONTROLE COMMISSIE    Artikel 9 

SCHORSING      Artikel 10 
BEROEP BIJ DE ALGEMENE VERGADERING   Artikel 11  
REGIO       Artikel 12 
ADVISEURS OF COMMISSIES    Artikel 13 
PERSOONSGEGEVENS    Artikel 14 
WEDSTRIJDEN / OEFENINGEN   Artikel 15  
WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT    Artikel 16 
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HUISHOUDELIJK   REGLEMENT   N.B.E.  
 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 1  
1. E.H.B.O. verenigingen die lid willen worden en andere rechtspersonen en natuurlijke personen die zich 
willen aansluiten bij de Bond richten hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur.  
2. Bij dit verzoek dient te worden gevoegd een afschrift van gewaarmerkte statuten en het huishoudelijk 
reglement alsmede een opgave van het aantal leden en de samenstelling van het bestuur.  
3. Binnen vier (4) weken na ontvangst van verzoek (om lidmaatschap of aansluiting) zal het besluit 
hierover schriftelijk aan de verzoekende worden medegedeeld.  
4. Indien er afwijzend is beslist heeft de verzoekende het recht van beroep. Het beroep dient conform 
artikel 11 van het huishoudelijk reglement te worden ingediend. Een afschrift van artikel 11 van het 
huishoudelijk reglement zal bij het besluit worden gevoegd. 
 
REGISTRATIE LEDEN  
 
Artikel 2 
1. Jaarlijks, uiterlijk op 1 februari wordt a.d.h.v. het aantal leden van een E.H.B.O vereniging het 
toekomend stemrecht vastgelegd voor het lopende jaar. 
2. De E.H.B.O. verenigingen worden verzocht daartoe en voor zover nodig, hun ledenbestand voor 25 
januari te actualiseren. Dit geldt ook voor de samenstelling van het dagelijks bestuur van de E.H.B.O. 
vereniging (voorzitter, secretaris en penningmeester). 
3. De E.H.B.O. verenigingen geven mutaties in ledental en bestuurssamenstelling frequent door c.q. 
verwerken dit in de online centrale ledenadministratie van de N.B.E. 
4. Leden (van E.H.B.O. verenigingen) die niet voorkomen in de centrale ledenadministratie of die niet 
tijdig en/of correct zijn gemeld vervallen alle rechten.  
 
ERE LEDEN EN ONDERSCHEIDINGEN 
 
Artikel 3 
1. Tot erelid van Bond kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor Bond op bijzondere 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt.  

2. De benoeming geschiedt bij besluit van de algemene vergadering, door schriftelijke stemming, op 
voordracht van het bestuur of van ten minste vijf (5) leden.  
3. Een voordracht moet schriftelijk en gemotiveerd geschieden en ten minste vijf (5) weken voor aanvang 
van de algemene vergadering zijn ingediend bij het bestuur. 
 
Artikel 4 
Onderscheidingen kunnen worden toegekend aan een natuurlijk persoon zoals dit omschreven is in het 
Reglement Onderscheidingen als uiting van waardering en dankbaarheid voor de bijzondere verdiensten, 
die zij hebben verricht voor de Bond. 
 
GELDMIDDELEN 
 
Artikel 5 
1. Voor het lidmaatschap van de Bond is men jaarlijks contributie verschuldigd.  
2. Het aantal leden (vastgesteld op 1 februari) is bepalend voor de hoogte van het verschuldigde bedrag.  
3. Voor tussentijdse afmeldingen van leden van een E.H.B.O. vereniging zal geen restitutie van betaalde 
contributie plaats vinden.  
4. De andere rechtspersonen en natuurlijke personen zijn jaarlijks een vaste bijdrage verschuldigd. 
5. Bij het niet tijdig betalen van de contributie, een vaste bijdrage of een factuur vervallen alle rechten van 
het lid c.q. aangesloten rechtspersonen en natuurlijke personen.  
Bij niet tijdige betaling zal er een herinnering worden gezonden; indien hierop niet gereageerd wordt zal 
er een aanmaning worden gezonden.  
Bij een herinnering en aanmaning worden administratiekosten in rekening gebracht. 
De verplichting tot betaling van de contributie, een vaste bijdrage of een factuur blijft bestaan tot dat het 
volledige bedrag inclusief de administratiekosten zijn betaald. 
6. Indien niet gereageerd wordt op een herinnering en/of aanmaning kan worden overgegaan naar de 
invordering van het openstaande bedrag; de hieraan verbonden extra kosten zijn voor het lid c.q. 
aangesloten rechtspersonen en natuurlijke personen. 
7. Van lid 5 t/m 6 kan uitsluitend in bijzondere omstandigheden worden afgeweken, te bepalen door het 
bestuur. 
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Artikel 6 
1. Op al onze facturen geldt een betalingstermijn van één en twintig dagen (21) dagen.  
2. Indien een factuur niet tijdig betaald wordt zal er een herinnering worden gezonden.  
3. Indien op een herinnering niet gereageerd wordt zal er een aanmaning worden gezonden.  
4. De extra kosten die een herinnering en/of aanmaning met zich mee brengen zijn voor het lid. 
5. Bij het niet betalen van de herinnering- en/of aanmaningskosten wordt de factuur als niet volledig 
voldaan aangemerkt.  
8. Indien niet gereageerd wordt op een herinnering en/of aanmaning kan worden overgegaan naar de 
invordering van het openstaande bedrag; de hieraan verbonden extra kosten zijn voor het lid. 
9. Bij opzegging, door het lid, opzegging of ontzetting door het bestuur uit het lidmaatschap, vindt geen 
restitutie plaats. 
 
BESTUUR 
  
Artikel 7 
1. Het bestuur bepaald de verschillende functies en/of aandachtsgebieden voor het bestuur.  Te denken 
valt aan: ledenwerving/binding, communicatie, jeugd EHBO, onderscheidingen, wedstrijden etc. 
Op basis daarvan wordt de gewenste grootte van het bestuur bepaald. Het aantal bestuursleden kan 
variëren afhankelijk van de accenten die door het bestuur en/of algemene vergadering worden gelegd. 
Bij vervulling van een vacature in het bestuur wordt geworven voor een bepaald aandachtsgebied. 
2. Het bestuur komt periodiek (minimaal één keer per kwartaal) in vergadering bijeen ter bespreking van 
beleid, beheer en activiteiten die door of vanwege de bond worden ondernomen. 
3. Vergaderingen van het bestuur worden bovendien gehouden, wanneer de voorzitter of minstens twee 
bestuursleden dat nodig oordelen. 
4. Binnen een week na de aanvraag moet de vergadering, bedoeld in het vorige lid, worden 
aangekondigd, binnen drie weken moet deze worden gehouden.   
5. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In principe is men maximaal twee (2) keer  
herkiesbaar.  
6. Bij tussentijdse vacature neemt de daarin gekozene op het rooster van aftreden de plaats in van het 
afgetreden bestuurslid. 
7. Afgetreden bestuursleden zijn verplicht de onder hun berusting zijnde correspondentie, stukken, 
boeken en andere bezittingen, binnen veertien (14) dagen over te dragen aan hun opvolger of aan nog in 
functie zijnde bestuursleden. 
8. Bestuursleden worden niet bezoldigd; maar mogen ten behoeve van de vervulling van hun taak de 
gemaakte onkosten in rekening brengen. 

9. Besluiten waaraan financiële gevolgen kunnen zijn verbonden, indien deze boven een bedrag van:  

€ 10.000 ,= behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering. 

 
DAGELIJKS BESTUUR 
 
Artikel 8  
1. Voorzitter; 

- leidt de vergadering en draagt zorg, dat genomen besluiten worden uitgevoerd; 

- ondertekent zo nodig met de secretaris, de uitgaande stukken, notulen van de vergaderingen, e.d.  

Bij afwezigheid wordt  hij/zij waargenomen door de vicevoorzitter.  

2. Secretaris is belast met;  
- de zorg van de algemene correspondentie;  
- het samenstellen van notulen, rapporten en verslagen;  
- het in stand houden van de centrale ledenadministratie;  
- het opmaken en indienen van het jaarverslag;  
- het bijhouden en beheer van het archief;  
- het vastleggen van alle ingekomen- en uitgaande stukken op een lijst en deze ter kennis te brengen aan 
het bestuur.  
Bij afwezigheid wordt hij/zij waargenomen door één van de leden van het bestuur. 
3. Penningmeester is belast met;  
- het beheer van de geldmiddelen;  
- het innen en betalen van gelden;  
- de zorg en beheer voor de financiële administratie (archief);  
- de zorg van de financiële correspondentie;  
- het opmaken en indienen van een financieel jaarverslag;  
- het opmaken van de begroting voor het nieuwe jaar.  
De penningmeester is voor zijn beheersdaden verantwoording schuldig aan het bestuur en brengt 
minimaal één keer per kwartaal een tussentijds financieel verslag uit aan het bestuur.  



C O N C E P T  11-10-2021 

 

De penningmeester is verplicht zijn boeken en bescheiden ter inzage te geven voor controle door de 
kascontrole-commissie en haar alle inlichtingen te verstrekken die zij voor de uitoefening van haar taak 
nodig acht.  
Bij afwezigheid wordt hij/zij waargenomen door één van de leden van het bestuur. 
 

KASCONTROLE COMMISSIE 

 

Artikel 9 

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur voor het financiële beheer van de vereniging, 
wordt de controle op de financiële administratie en de kasmiddelen van de vereniging opgedragen aan 
een (kascontrole) commissie.  

2. De commissie bestaat uit drie (3) personen en één (1) reserve lid, niet behorende tot het bestuur.  
3. Ieder jaar treedt één (1) van de commissieleden af.  

4. Commissieleden zijn slechts één (1) maal herkiesbaar.  
5. De commissie wordt ten minste zes (6) weken voor de algemene vergadering bijeen geroepen voor de 
controle; 

6. De commissie heeft tot taak:   
- om ten minste één (1) keer per jaar de financiële administratie te controleren; 
- het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van bijzonderheden ter zake; 
- het uitbrengen van een schriftelijk verslag van hun bevindingen aan de algemene vergadering. 

 
SCHORSING 
 
Artikel 10 
1. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging, een ander 
rechtspersoon of een natuurlijke persoon, welke naar oordeel van het bestuur handelt in strijd met de 
Wet, de Statuten, het Huishoudelijke Reglement en/of andere Reglementen e.d. te schorsen.  

2. Het bestuur zal van de schorsing onverwijld kennis geven aan het lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. 
vereniging, een ander rechtspersoon of een natuurlijke persoon, onder opgave van redenen, welke tot dit 
besluit hebben geleid.  
3. Gedurende de schorsing kan een lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging, een ander 
rechtspersoon of een natuurlijke persoon alleen met toestemming van het bestuur en/of de algemene 
vergadering deelnemen aan de bijeenkomsten van de Bond.  
4. Tijdens de schorsing heeft een lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging, een ander rechtspersoon 
of een natuurlijke persoon geen stemrecht.  
5. Indien het bestuur besluit tot opzegging van, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, geeft het hiervan 
onverwijld, onder opgaaf van redenen kennis aan een E.H.B.O. vereniging, een ander rechtspersoon of 
een natuurlijke persoon.  
6. Indien het persoonlijk belang van het lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging een ander 
rechtspersoon of een natuurlijke persoon, dan wel het belang van Bond naar oordeel van het bestuur dit 
noodzakelijk of wenselijk maken, kan worden volstaan met de mededeling van de schorsing, opzegging 
van, dan wel ontzetting.  
7. Nadere gegevens over het genomen besluit zullen alleen nadat hiertoe schriftelijke toestemming is 
gegeven door het lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging, een ander rechtspersoon of een 
natuurlijke persoon worden verstrekt.  
8. Het lid van zijn bestuur, een E.H.B.O. vereniging, een ander rechtspersoon of een natuurlijke persoon 
heeft het recht om tegen het besluit tot schorsing, opzegging van, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap 
in beroep te gaan bij de algemene vergadering.  
9. Het beroep dient conform artikel 11 van het huishoudelijk reglement te worden ingediend. 
 
BEROEP BIJ DE ALGEMENE VERGADERING  
 
Artikel 11  
1. Beroep bij de algemene vergadering kan alleen worden gedaan, indien dit bij de desbetreffende 
artikelen van de statuten en het huishoudelijk reglement uitdrukkelijk is bepaald.  
2. Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden binnen een termijn van vier (4) weken na 
ontvangst van het besluit aan het bestuur.  

3. Na ontvangst van het beroepsschrift roept het bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering 
bijeen.  

4. Bij de oproepingsbrief dient de motivatie van het besluit van het bestuur te worden bijgevoegd en het 
beroepschrift van de betrokkene.  
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5. De algemene vergadering beslist, na het bestuur, het lid van zijn bestuur, de aangesloten E.H.B.O. 
vereniging of het afgevaardigde lid, een ander rechtspersoon of een natuurlijke persoon, die in beroep is 
gegaan desgewenst te hebben gehoord.  

6. Indien het besluit tot schorsing of tot opzegging, dan wel tot ontzetting van een lid van bestuur door de 
algemene vergadering wordt bevestigd is deze definitief. 
7. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.  

8. Indien betrokkene geen beroep heeft ingesteld tegen het besluit, is het besluit definitief.  
Er kan dan worden volstaan met een mededeling van de schorsing, opzegging van, dan wel ontzetting op 
de algemene vergadering. 
 
REGIO 
 
Artikel 12 
1. Als regio kunnen worden benoemd; een provincie, een streek of een gebied. Een regio bestaat uit 
minimaal vijf (5) verenigingen. (zelfstandige rechtspersonen) 
2. Het regiobestuur behartigt de belangen en het functioneren van de E.H.B.O. verenigingen in zijn regio, 
in het bijzonder door het voeren van propaganda, het bevorderen van goede samenwerking, het geven 
van steun en voorlichting. 
3. Bevoegdheden van het regiobestuur beperken zich tot zaken welke geen schade en/of financiële 
gevolgen kunnen hebben voor de Bond. 
4. In principe is een regio zelfverzorgend; maar het kan voor hun activiteiten of projecten een financiële 
bijdrage aanvragen bij het bestuur van de Bond.  
5. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit de landelijke middelen dient het 
regiobestuur een activiteitenplan en een begroting in bij het bestuur van de Bond. 
Alleen na goedkeuring van het activiteitenplan en begroting wordt een bijdrage toegekend cq. 
overgemaakt. 
6. Na beëindiging van de activiteit of het project dient de regio een financieel verslag in te zenden naar 
het bestuur van de Bond. Indien financiële verslag niet wordt ingezonden kan de Bond overgaan tot 
terugvordering van de toegekende bijdrage. 
7. Voor een regio kan door de algemene vergadering een regio reglement  worden vastgesteld. 
8. Het bondsbestuur en/of de algemene vergadering is bevoegd een besluit van een regiobestuur, dat in 
strijd is met de Wet, de Statuten en Reglementen, dan wel met de belangen en doelstellingen van de 
Bond, te vernietigen.  
 
ADVISEURS OF COMMISSIES 
 
Artikel 13 
1. Door het bestuur dan wel door de algemene vergadering ingestelde adviseurs of commissies, mogen 
ten behoeve van de vervulling van hun taak cq. opdracht  (na overleg met het bestuur van de Bond) de 
gemaakte onkosten in rekening brengen. 
2. Een adviseur of commissie dient van de werkzaamheden en/of bevindingen een schriftelijk verslag op 
te maken; deze dient gezonden te worden naar het bestuur van de Bond en/of de algemene vergadering. 
3. De voorzitter of zijn vervanger (van de commissie)  kan deelnemen aan de vergaderingen van het 
bestuur van de Bond. De uitnodiging hiervoor zal door het bestuur van de Bond tijdig worden verzonden. 
De reiskosten voor deze vergadering kunnen gedeclareerd worden bij het bestuur van de Bond. 
 
PERSOONSGEGEVENS 
 
Artikel 14 
1. Door lid of aangesloten te zijn is men akkoord gegaan met het vastleggen van de persoonsgegevens 
(al dan niet geautomatiseerd) bij de Bond ten behoeve van alle administratieve handelingen in relatie tot 
het lidmaatschap.  
3. Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij door het betreffende lid via het 
secretariaat van de Bond hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 
4. Nadere regels betreffende de persoonsgegevens  e.d. zijn vastgelegd in het Privacy protocol van de 
Bond. 
 
WEDSTRIJDEN / OEFENINGEN 
 
Artikel 15  
Voor de organisatie van EHBO wedstrijden en/of oefeningen kan door de algemene vergadering een  
wedstrijd/oefen reglement worden vastgesteld. 
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WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT   
 
Artikel 16 
1. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering van de 
Bond, indien de betreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief 
moet ten minste zes (6) weken voor deze vergadering zijn toegezonden aan de leden. 
2. Een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden aangenomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen. (De helft plus één (1) van de uitgebrachte stemmen) 
2. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement treedt onmiddellijk in werking, tenzij in het 
desbetreffende wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.  
 
 
Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van Bond d.d. 
 
 
 



blad - 1 - 
 

22001937 / KS 
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Tel.: 0475 - 53 74 40 

Fax.: 0475 - 53 50 33 

O N T W E R P 

WIJZIGING STATUTEN VERENIGING 

Heden, …………….…………………., verschenen voor mij, Mr. Johannes 
Leonardus Schroyen, notaris in de gemeente Roerdalen, kantoorhoudende te Sint 
Odiliënberg: 
1. 
2. 
respectievelijk ……………… en ………………… van de vereniging genaamd: 
Nationale Bond voor EHBO, statutair gevestigd te Utrecht, adres: Horapark 9, 
6717 LZ Ede; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 40477948, hierna ook genoemd: "de vereniging". 
INLEIDING 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
- dat in een vergadering gehouden te Utrecht op twee januari negentienhonderd 

negenenveertig is opgericht de vereniging: Katholieke Nationale Bond voor 
EHBO, gevestigd te Utrecht,  

- dat in de oprichtingsvergadering de statuten werden vastgesteld en het eerste 
bestuur werd benoemd; 

- dat bij akte van statutenwijziging op drieëntwintig mei tweeduizend dertien 
verleden voor Mr. B.M. van Kampen, notaris te Oss, de statuten van de 
vereniging voor het laatst zijn gewijzigd; 

- dat bij besluit van de, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen 
algemene vergadering, gehouden op +……………………. met de vereiste 
meerderheid werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw 
vast te stellen conform het aan de minuut van deze akte gehechte en door 
voorzitter en secretaris gewaarmerkte ontwerp;  

- dat tevens op de vergadering voorzitter en secretaris werden gemachtigd om 
gemelde statutenwijziging bij notariële akte te realiseren; 

- dat voorzitter en secretaris ook werden gemachtigd deze akte te doen inschrijven 
bij de betreffende Kamer van Koophandel;  

- dat van een en ander blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de vergadering, 
welke aan deze akte is vastgehecht; 

dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten luiden als volgt: 
STATUTEN 
NAAM, ZETEL EN DUUR 
ARTIKEL 1 
1. De vereniging draagt de naam: Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij 

Ongevallen, bij verkorting genaamd: N.B.E.. 
Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongevallen, hierna te noemen: "de 
vereniging" of "de Bond". 

2. Zij heeft haar zetel te Utrecht. 
3. De vereniging is opgericht op twee januari negentienhonderd negenenveertig 

(02-01-1949). 
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4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
DOEL 
ARTIKEL 2 
De Bond stelt zich ten doel het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het 
voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde (geestelijke) en/of 
lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers bij ongevallen en dergelijke, ongeacht de 
omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is. 
ARTIKEL 3 
De Bond tracht haar doel te bereiken door in overleg en/of in samenwerking met de 
bij haar aangesloten leden: 
a. bij te dragen aan de kwaliteit van de eerste hulpverlening en door ondersteuning 

aan de leden met informatie, documentatie, voorlichting en advies; 
b. het ontwikkelen, organiseren en stimuleren van het volgen van cursussen, 

opleidingen en trainingen die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde eerste 
hulp; 

c. het ondersteunen van aangesloten leden in hun functioneren; 
d. het verwerven van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de vrijwillige 

eerste hulp; 
e. het werven van vrijwilligers voor de eerste hulp, onder andere door voorlichting 

en public relations; 
f. het samenwerken - met behoud van ieders eigen zelfstandigheid - met 

organisaties en instellingen met een verwante doelstelling; 
g. alle wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 
LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 4 
1. Als lid van de Bond kunnen worden toegelaten E.H.B.O. verenigingen, welke 

het doel in artikel 2 van deze statuten nastreven. Hun statuten, huishoudelijk 
reglement of andere reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die naar het 
oordeel van het bestuur in strijd zijn met die van de Bond. 

2. Andere rechtspersonen en natuurlijke personen, welke het doel genoemd in 
artikel 2 van deze statuten onderschrijven en een binding hebben en/of 
werkzaam zijn op het gebied van de E.H.B.O. kunnen zich aansluiten bij de 
Bond. 

3. Over de toelating tot lid en aansluiting beslist het bestuur. Van deze beslissing 
staat beroep open bij de algemene vergadering. 

ARTIKEL 5 
1. Het lidmaatschap of de aansluiting eindigt: 

a. door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap of de aansluiting, met 
inachtneming van een termijn van acht (8) weken voor het einde van het 
verenigingsjaar; 

b. door ontbinding van de aangesloten E.H.B.O. vereniging of een andere 
rechtspersoon; 

c. bij een natuurlijk persoon door het overlijden; 
d. door opzegging, bij besluit van het bestuur van de Bond, wegens zodanig 

nalatig blijven in het bevorderen van de doelstellingen van de Bond dan wel 
het ontplooien van zodanige activiteiten buiten deze doelstellingen, dat van 
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de Bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

e. door ontzetting, bij besluit van het bestuur van de Bond, indien een lid 
handelt in strijd met de wet, de statuten en reglementen of besluiten van de 
Bond, onder andere: 
- het niet nakomen van de financiële verplichtingen ten aanzien van de 

Bond; 
- het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot de inhoud van statuten 

en/of huishoudelijk reglement dan wel andere reglementen; 
- het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot het ledental; 
- als men de Bond in haar goede naam en/of eer aantast; 
- als men de Bond gebruikt voor commerciële doeleinden, indien daar 

geen toestemming voor is gegeven. 
2. Van de beslissingen sub d. en e. staat beroep open bij de algemene vergadering. 
3. Alvorens een besluit tot opzegging als hiervoor onder d. bedoeld of ontzetting 

wordt genomen, schorst het bestuur, het lid voor een periode van ten hoogste zes 
(6) maanden. In deze periode wordt een onderzoek ingesteld naar de reden, 
welke tot dit besluit zouden moeten leiden. 

GELDMIDDELEN 
ARTIKEL 6 
De geldmiddelen van de Bond bestaan uit: 
a. contributies; 
b. bijdragen; 
c. subsidies; 
d. giften en alle andere toevallige baten. 
BESTUUR 
ARTIKEL 7 
1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen aangegeven in de statuten, het 

huishoudelijk reglement en/of genomen besluiten, belast met het besturen van de 
Bond. 
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) personen, welke 
worden gekozen uit de leden van de Bond op de algemene vergadering. Bij 
uitzondering en met toestemming van de algemene vergadering kunnen ook 
personen worden gekozen als bestuurslid die geen lid zijn van een aangesloten 
E.H.B.O. vereniging. 

3. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden 
af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat de 
voorzitter, secretaris en penningmeester ieder periodiek in een ander jaar 
aftreden. 

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de 
algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. 
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Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: 
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen 

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 
b. de bestuurder is geschorst. 

5. De algemene vergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan, welke naar 
oordeel van de algemene vergadering handelt in strijd met de Wet, de Statuten, 
het Huishoudelijk Reglement en/of andere reglementen en dergelijke. Voor een 
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde (2/3de) van 
de geldig uitgebracht stemmen. Zolang de schorsing duur, is de geschorste 
bestuurder niet bevoegd van de hem krachtens de statuten en huishoudelijk 
reglement toegekende rechten gebruik te maken. 

6. De voorzitter wordt door de algemene vergadering rechtstreeks in functie 
gekozen. De overige leden verdelen de functies en/of aandachtsgebieden binnen 
het bestuur in onderling overleg. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, 
de secretaris en de penningmeester. 

7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden 
organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
desalniettemin genomen door het bestuur, tenzij het grote financiële gevolgen 
kan hebben voor de vereniging  

8. Besluiten waaraan financiële gevolgen kunnen zijn verbonden, indien deze 
boven een in het huishoudelijk reglement genoemd bedrag gaan, behoeven de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 

9. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 
vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een derde verbindt. 

10. Het bestuur kan zich door adviseurs of commissies laten bijstaan. Nadere regels 
hierover worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

11. Voor de verkiezing van leden voor het bestuur wordt ten minste vier (4) weken 
voor de algemene vergadering een voordracht toegezonden door het bestuur aan 
de leden. De leden kunnen tot vijf (5) weken voor de vergadering kandidaten 
voorstellen aan het bestuur. 

12. De Bond wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter samen 
met de secretaris of de penningmeester, dan wel bij ontstentenis van de 
voorzitter door de vicevoorzitter samen met de secretaris of de penningmeester. 

ALGEMENE VERGADERING 
ARTIKEL 8 
1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de Bond en heeft alle 

bevoegdheden, welke door de wet, deze statuten, huishoudelijk reglement of 
andere regels zijn toegekend en/of voorbehouden zijn aan de algemene 
vergadering. 
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2. Minstens eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Deze 
vergadering wordt gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het 
verenigingsjaar. 

3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. 
Geen toegang hebben geschorste leden en bestuursleden, behoudens het 
bepaalde in lid 1.d. en e. van artikel 5. 

4. Over toelating van andere dan de in lid 3 van dit artikel bedoelde personen 
beslist de algemene vergadering. 

5. Een algemene vergadering komt zo vaak bijeen als het bestuur dit nodig acht of 
wanneer ten minste een/tiende (1/10de) van het aantal aangesloten leden dit 
verlangen. Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur te worden 
ingediend. Geeft het bestuur binnen vier (4) weken aan een zodanig verzoek 
geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht tot het beleggen van de 
verzochte vergadering over te gaan. 

6. De vergaderingen worden per oproepingsbrief/email door het bestuur 
bijeengeroepen, behoudens het gestelde in lid 5 van dit artikel. 

7. Over geen andere voorstellen dan die, welke zijn genoemd in de 
oproepingsbrief, kunnen bindende besluiten genomen worden. 

8. Voorstellen, welke ter behandeling aan de vergadering worden voorgelegd, 
worden uiterlijk vier (4) weken voor de vergadering toegezonden aan de leden. 

ARTIKEL 9 
In de algemene vergadering wordt onder meer: 
1. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden over 

het afgelopen verenigingsjaar; 
2. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk 

beheer over het afgelopen verenigingsjaar; 
3. door de voorzitter het in het komend jaar te voeren beleid aan de orde gesteld; 
4. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende verenigingsjaar 

vastgesteld; 
5. de contributie van de leden en bijdragen van andere rechtspersonen en 

natuurlijke personen voor het eerstvolgende verenigingsjaar vastgesteld; 
6. de financiële bijdrage voor regio's en andere ondersteunende activiteiten 

vastgesteld; 
7. voorzien in opengevallen plaatsen in het bestuur; 
8. een kascommissie gekozen; 
9. de voorstellen behandeld, welke voor de vergadering zijn ingediend. 
STEMRECHT 
ARTIKEL 10 
1. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met 

volstrekte meerderheid van de stemmen (de helft plus één (1) van de 
uitgebrachte stemmen). 

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling 
gestemd, tenzij een van de aanwezige stemgerechtigden stemming op een andere 
wijze wenst. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op 
voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezigen zich hiertegen verzet. 

3. Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgevoerd door een 
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vertegenwoordiger van een E.H.B.O. vereniging.  
4. Het aantal leden (conform artikel 2 lid 1Huishoudelijk Reglement) van een 

E.H.B.O. vereniging is bepalend voor het aantal uit te brengen stemmen:  
a. een E.H.B.O. verenging met ten hoogste vijftig (50) leden heeft recht op één 

(1) stem;  
b. een E.H.B.O. vereniging met eenenvijftig (51) tot en met honderd (100) 

leden heeft recht op twee (2) stemmen;  
c. een E.H.B.O. vereniging met honderdeen (101) tot en met honderdvijftig 

(150) leden heeft recht op drie (3) stemmen;  
d. een E.H.B.O. vereniging met honderdeenenvijftig (151) tot en met 

tweehonderd (200) leden heeft recht op vier (4) stemmen; en  
e. een E.H.B.O. vereniging met tweehonderdeen (201) leden of meer heeft 

recht op vijf (5) stemmen;  
 dit is tevens het maximale aantal stemmen dat een vereniging E.H.B.O. kan 

uitbrengen. 
5. Geschorste leden en bestuursleden hebben geen stemrecht. 
6. Blanco stemmen worden niet meegerekend. 
7. Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd. 
8. Bij een schriftelijke stemming dient er een stemcommissie van drie personen 

benoemd te worden niet zijnde bestuursleden van de Bond. 
9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de 

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits: 
a. de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel, 

zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden 
bekendgemaakt,  

b. het lid kan worden geïdentificeerd,  
c. het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de 

vergadering, en 
d. indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de 

beraadslagingen. 
10. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen 

stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag 
voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. 
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene 
vergadering worden uitgebracht. 

ALGEMENE BEPALINGEN 
ARTIKEL 11 
1. Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar. 
2. De Bond kan bij besluit van de algemene vergadering onderverdeeld worden in 

een aantal regio's welke een integrerend onderdeel van de Bond zijn en een 
statutaire eenheid vormen. 

3. Nadere regels met betrekking tot het beleid, beheer en bestuur van de regio's 
worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 12 
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Tot uitvoering van de bepalingen in deze statuten - ook waar dat niet nadrukkelijk is 
gesteld - evenals de regeling van orde in de vergadering en van al datgene wat 
nadere regeling behoeft, wordt door de algemene vergadering in het huishoudelijk 
reglement of andere reglementen vastgelegd. Deze nadere reglementen mogen geen 
bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. 
WIJZIGING STATUTEN 
ARTIKEL 13 
1. Wijziging van de statuten kan alleen geschieden in een algemene vergadering, 

indien de betreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een 
zodanige oproepingsbrief moet ten minste zes (6) weken voor deze vergadering 
zijn toegezonden aan de leden. 

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts worden aangenomen in een 
vergadering waarin ten minste een/vierde (1/4de) van het aantal leden aanwezig 
is en met ten minste twee/derde (2/3de) van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Indien minder dan een/vierde (1/4de) van het aantal leden aanwezig is, kan over 
de wijziging van de statuten geen besluit worden genomen. Er wordt dan binnen 
veertien (14) dagen een nieuwe vergadering uitgeschreven die daarna binnen 
vier (4) weken wordt gehouden. Dan kan met twee/derde (2/3de) van de 
uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging van de statuten worden genomen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
ARTIKEL 14 
1. De Bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van een speciaal 

daartoe bijeengeroepen algemene vergadering genomen met ten minste 
twee/derde (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering 
waarin ten minste drie/vierde (3/4de) van de leden aanwezig is. 

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig zijn, kan op een 
volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze 
vergadering aanwezige aantal leden, met meerderheid van twee/derde (2/3de) van 
de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde 
vergaderingen moet worden meegedeeld, dat de vergadering zal worden 
voorgesteld de Bond te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige 
vergaderingen moet ten minste drie (3) maanden bedragen. 

4. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij ander bepaald wordt. 
5. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. 
6. De bestemming van een eventueel batig saldo zal worden bepaald door de 

algemene vergadering en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel 
van de vereniging. 

7. Na de ontbinding blijft de Bond voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en 
aankondigingen die van de Bond uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
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bond gedurende de wettelijke termijn onder de berusting van de jongste 
vereffenaar. 

SLOTBEPALING 
ARTIKEL 15 
In gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of andere 
reglementen niet voorzien, evenals bij verschil van mening over de uitleg van deze 
statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen beslist het bestuur. Van 
deze beslissing staat beroep open op de algemene vergadering. 
SLOT. 
Waarvan akte, in minuut, is verleden te Sint Odiliënberg op de datum in het hoofd 
dezer akte vermeld. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben 
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend. 



 

1 
 

 
 

REGLEMENT ONDERSCHEIDINGEN 2022 
 
 

Datum voorstel:  6 januari 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Werkgroep cluster 4 - onderscheidingen 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via gezamenlijk overleg fusie 

Beslispunten   Kennisnemen van het voorstel van de werkgroep cluster 4 – 
onderscheidingen 

 Besluiten over een aantal beslispunten 

 Instemmen met een overgangsperiode voor wat betreft de 
keuze voor een onderscheiding van de ‘oude’ of ‘nieuwe’ 
organisatie.  (zo lang de voorraad strekt. Max 5 jaar) 

 Vaststellen van het reglement onderscheidingen 

Samenvatting Voor de nieuwe organisatie is een nieuw reglement 
onderscheidingen nodig. In deze notitie wordt uiteengezet hoe 
het nieuwe reglement tot stand is gekomen en aan de ALV 
gevraagd om in te stemmen met de beslispunten en het 
reglement vast te stellen. 

Benodigde financiën Afschrijving voorraad onderscheidingen 

Besluit vergadering  

 
 

1. Inleiding 

Vanwege de fusie tussen de Nationale Bond, EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant 

is een werkgroep met vertegenwoordigers van de drie organisaties ingesteld. Deze 

werkgroep heeft zich gebogen over het huidige beleid voor toekenning van 

onderscheidingen bij de respectievelijke organisaties. Daarbij zijn de onderscheidingen 

en de reglementen vergeleken. In dit voorstel informeert de werkgroep de 

ledenvergadering over het proces en een aantal beslispunten. De ledenvergadering 

wordt gevraagd om een besluit te nemen over deze beslispunten en een 

overgangsperiode en het reglement onderscheidingen vast te stellen. 

 

2. Beslispunten 

De werkgroep heeft overeenstemming bereikt over het reglement onderscheidingen. 

Daarbij is nadrukkelijk stilgestaan bij een aantal punten waar we speciale aandacht van 

de ALV voor vragen. 

 

- Puntensysteem van EHBO Limburg 

EHBO Limburg maakt gebruik van een puntensysteem. Met dit systeem worden punten 

toegekend. Daarmee wordt het voor een vereniging mogelijk om een lid eerder in 

aanmerking te laten komen voor een onderscheiding. Bijv. een lid doet jarenlang de 

ledenadministratie en is verantwoordelijk voor het materiaalbeheer. Per functie krijgt 
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hij/zij dan punten. De werkgroep is van mening dat dit meer recht doet aan de vrijwillige 

inzet van vele leden. De drie besturen nemen dit advies over. 

 

- Eremedaille 

De werkgroep adviseert om de eremedaille te handhaven in het reglement. Aan 

toekenning verbinden zij een paar voorwaarden. Alleen als een lid helemaal stopt met 

EHBO-activiteiten en als blijk van waardering wordt benoemd tot erelid van de 

vereniging komt hij/zij in aanmerking. De drie besturen nemen dit advies over. 

 

- Mgr. C.J.A. Venings-medaille 

Bij de Nationale Bond wordt de Mgr. C.J.A. Venings-medaille op plaquette uitgereikt. 

De werkgroep adviseert om deze medaille te handhaven. Mgr Venings was 

medeoprichter van de Nationale Bond voor EHBO. 

 

- Districten 

Districten komen te vervallen en worden vervangen door regio’s.  

 

Bovengenoemde punten zijn verwerkt in het reglement. Als de ALV ze overneemt hoeft 

het reglement niet aangepast te worden. 

 

Beslispunt: Voorstellen van de werkgroep overnemen 

 

3. Overgangsperiode 

Er zullen leden zijn die graag een onderscheiding van de ‘oude’ koepelorganisatie 

willen ontvangen. En er is nog een aantal onderscheidingen op voorraad. Om deze 

redenen stelt de werkgroep voor om een overgangsperiode van 5 jaar in te stellen. Dit 

geldt niet voor toepassing van het reglement. Het betreft de keuze voor een 

onderscheiding van de ‘oude’ of ‘nieuwe’ organisatie. (Max 5 jaar, zo lang de voorraad 

strekt.) 

 

Beslispunt: Instemmen met de overgangsperiode van 5 jaar 

 

4. Verschillende onderscheidingen 

De drie organisaties hebben in de loop der jaren hun onderscheidingen aangepast. Ze 

lijken soms nog op elkaar omdat ze hetzelfde logo hebben. De werkgroep en de 

besturen vinden het lastig om een keuze te maken. We doen het daarom heel 

democratisch. Tijdens de ALV zullen de huidige onderscheidingen van de drie 

organisaties worden neergelegd. De aanwezige leden kunnen daar hun voorkeur 

kenbaar maken. Het nieuwe bestuur kan dan besluit om aan de leverancier te vragen 

om een nieuwe onderscheiding te ontwerpen of op basis van de aangegeven 

voorkeuren een onderscheiding te handhaven. Er zijn nog jaarspeldjes en 

onderscheidingen op voorraad. Aan de werkgroep financiën is gevraagd om een te 

bezien of deze voorraden al zijn afgeboekt of dat de nieuwe organisatie dat nog moet 

doen.  
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5. Reglement onderscheidingen 

In bijgaand reglement onderscheidingen wordt de nieuwe werkwijze voorgesteld en zijn 

de beslispunten verwerkt. Omdat het een samenvoeging is van drie verschillende 

reglementen zijn er geen wijzigingen in het document bijgehouden. De voornaamste 

wijzigingen hebben we in deze notitie uiteengezet. 

 

Beslispunt: Vaststellen van het reglement onderscheidingen 



 

Reglement onderscheidingen 

 
De Nationale Bond voor EHBO heeft onderscheidingen die, overeenkomstig het huishoudelijk 

reglement zijn ingesteld. De onderscheidingen kunnen aan personen en/of organisaties worden 
toegekend. De toekenning geschiedt als uiting van waardering en dankbaarheid voor bijzondere 

verdiensten voor de bond en zijn doelstellingen.  

  

De bond kent een eremedaille en jaarspeldjes (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar) . 
Dit zijn geen onderscheidingen. Evenmin geldt dat voor de EHBO- en jeugd EHBO-speldjes/buttons, 
die kunnen worden gedragen door bezitters van het diploma EHBO respectievelijk de certificaten 
jeugd-EHBO  

  

 

De onderscheidingen  

a.  het Bondsinsigne, in brons, zilver en goud  (ook in bladgoud) 

b. het Bondskruis, derde klasse in brons, tweede klasse in zilver en eerste klasse in goud (ook in 

bladgoud) 

c. het miniatuur ‘de Barmhartige Samaritaan’, in zilver (of verzilverd)  

 

De toekenning  

Aanvragen voor onderscheidingen c.q. aanbevelingen tot toekenning kunnen worden gedaan door 

verenigingen en regio’s. De toekenning van de onderscheidingen geschiedt door het landelijk bestuur.  

 

Grondslag voor toekenning van onderscheidingen  

Voorop staat, dat de persoon of organisatie zich voor de Bond verdienstelijk heeft gemaakt.  

Deze verdienste kan zichtbaar zijn in vervulde bestuursfuncties in de diverse bestuurslagen van de 

bond. Hetzelfde geldt voor activiteiten o.a. als arts-docent, kaderinstructeur en Lotusslachtoffer in 
bondsverband. 

Ook verenigingsleden – niet-bestuursleden – kunnen voor een onderscheiding in aanmerking komen 

indien hun activiteiten landelijk of in de vereniging, of de regio waarin de vereniging zijn activiteiten 

ontplooit, daartoe aanleiding geven.   

Een strikte voorwaarde is dat actief aan het bestuurswerk, c.q. aan het werk in de vereniging of aan 

de doelen die de bond zich stelt is deelgenomen.  

 

Ook niet-leden van de bond, die zich voor de doelstellingen van de bond verdienstelijk hebben 

gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Voor hen en organisaties, die geen 

deel uitmaken van de bond, geldt de verdienste als enig richtsnoer. 

 

Het bestuur van de bond behoudt zich het recht voor bij iedere aanvraag - ook al voldoet deze 
formeel aan de gestelde normen - te beoordelen. Het bestuur is bevoegd van een aanvraag  af te 

wijken indien het daartoe aanleiding ziet.  

Een toekenning in afwijking van de voorwaarden wordt met redenen omkleed aan de aanvrager 
medegedeeld.  

  

Voorwaarden inzake de hoogte van toe te kennen onderscheidingen zijn samengevat in onderstaand 

schema en puntensysteem. 

 

 

 

 



Aanvraag procedure: 

 

 Een aanvraag door een vereniging of regio:  

wordt minstens 2 maanden voor de gewenste datum van uitreiking rechtstreeks toegezonden 
aan het landelijk bestuur, dat daarover een beslissing neemt.   

 

 Via de ledenadministratie kunt u ook uw onderscheidingen online aanvragen: 

wordt minstens 2 maanden voor de gewenste datum van uitreiking ingediend. Het 
verenigingsbureau krijgt van uw aanvraag automatisch bericht en zal de aanvraag voorleggen 

aan het landelijk bestuur, dat daarover een beslissing neemt.  

  

Uitreiking  

De uitreiking geschiedt bij voorkeur door een persoon, genoemd in onderstaand schema.   

  

Kosten  

De kosten van een Bondsinsigne of Bondskruis, in brons, zilver, goud (of bladgoud), alsmede een 
miniatuur van de  Barmhartige Samaritaan in zilver (of verzilverd), worden gedragen door de 

aanvrager.   

Alle kosten worden door het landelijk bestuur vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.  

Vaststelling en wijziging reglement  

Vaststelling en wijziging van het reglement geschiedt op voordracht van het bestuur door de 
algemene vergadering. Dit reglement werd gewijzigd vastgesteld op 17 juni 1995, op 26 januari 2006, 

op 18 april 2009 op 25 mei 2019  en op 11 juni 2022 

Overig  

De bond kent de Mgr. C.J.A. Venings-medaille op plaquette als waardering voor verenigingen   

van de bond, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond en/of de doelen die de bond zich 
heeft gesteld.  

Vanaf een 40-jarig jubileum van een vereniging kan op verzoek van een vereniging of regio, door het 

landelijke bestuurder, deze C.J.A. Venings-medaille op plaquette worden toegekend. De kosten 

worden gedragen door de Bond. 

  

De Barmhartige Samaritaan is ingesteld om organisaties, instellingen of personen, die zich 

uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de bond of voor de doelen die de bond zich stelt, te 
onderscheiden. Het is de hoogste onderscheiding die kan worden toegekend.   

 

De Barmhartige Samaritaan wordt toegekend aan: 

bestuursleden van: 

 verenigingen, regio’s, en landelijk bestuur; 

Die het bondskruis 3e tot 1e klasse hebben ontvangen tijdens hun actieve EHBO- werk. 

 lotus- en kaderleden en arts-docenten; 
Voor lotus- en kaderleden en arts-docenten geldt nadrukkelijk dat zij alleen in aanmerking 

komen indien de activiteiten geheel op vrijwillige basis hebben plaatsgevonden met hooguit 
een vergoeding voor de direct gemaakte kosten. 

  bij zeer bijzondere gelegenheden op voordracht van het landelijk bestuur, dat unaniem moet 
zijn in de besluitvorming in deze. 

 

Uitreiking door landelijk voorzitter of lid landelijk bestuur.  

 

De eremedaille  (geen onderscheiding) ingesteld door de algemene vergadering d.d. 28 april 2012, kan 
door het bestuur van een vereniging worden aangevraagd uitsluitend voor ereleden.  

De eremedaille is uitgevoerd in zilver (speld/man of hanger/vrouw). De kosten zijn voor de aanvrager.  

  

Het volgende schema helpt om tot een juiste keuze te komen.  



  

Functiecategorie  
  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6*  

  

7  

  

uitreiking door  

  

Bondsinsigne  

in brons  (30 ptn) 

  

  

10  

 

  

8  

  

5  

 

 

5  

 

5  

      

verenigingsbestuurder  

regiobestuurder 

 

 

 Bondsinsigne in 

zilver (60 ptn) 

  

20 

  

15  

  

10  

 

  

  

 

 10  

  

  

  

10  

    

  

  **  

 

 verenigingsbestuurder  

regiobestuurder 

lid landelijk bestuur 

  

Bondsinsigne in 

goud (90 ptn) 

  

30 

  

20  

  

15 

  

  

 

15  

  

  

 

15  

   

 

 **  

 

verenigingsbestuurder  

regiobestuurder                                                                                                      
lid landelijkbestuur  

 

Bondskruis  

3e klasse (120 ptn) 

  

 

40  

  

30 

  

20 

  

  

 

25  

  

  

 

20  

  

  

  

 

10* 

  

 

 **  

  

verenigingsbestuurder  
regiobestuurder 
lid landelijkbestuur  
bondsvoorzitter 

  

Bondskruis  

2e klasse (160 ptn)  

 

50 

 

40  

  

 

25 

  

  

 

30  

  

  

 

25  

   
  

 

 

15* 

   
  

 

 

**  

  

verenigingsbestuurder  
regiobestuurder 
lid landelijkbestuur  
bondsvoorzitter  

  

  

Bondskruis  

1e klasse (200 ptn)  

 

 

  

 

 

50  

  

 

30  

  

  

35  

  

  

30  

   
  

 

 

20*  

   
  

 

 

**  

  

verenigingsbestuurder  
regiobestuurder  
lid landelijkbestuur  
bondsvoorzitter  

  

  

Functiecategorie voor bovenstaand schema  

1.  lidmaatschap van een aangesloten vereniging  

2.  verenigingsfunctionaris, geen lid verenigingsbestuur  

3.  verenigingsbestuurder, kaderinstructeur, lotusslachtoffer  

4.  regiobestuurder  

5.  arts-docent 

6.  lidmaatschap landelijk bestuur  

6* Kosten worden door de bond gedragen 

7.  uitzondering  

  

 

  

 

Als een functionaris uit bovengenoemd  schema zich in meerdere functies heeft ingezet wordt onderstaand 

puntensysteem gebruikt om een juist beeld te vormen.                                                                                                        

In bovenstaand schema aangegeven aantal jaren, moet als minimum worden gezien.  

 

 

 



Aantal punten op jaarbasis per functie:                                         Minimaal aantal punten per onderscheiding: 

 

Lid van de vereniging 3 Ptn  Bronzen bondsinsigne        30 Ptn 

Bestuurslid van de vereniging 2 Ptn  Zilveren bondsinsigne 60 Ptn 

Bestuurslid regio 3 Ptn  Gouden bondsinsigne 90 Ptn 

LOTUS/Kaderinstructeur 1 Ptn  Bondskruis 3e klasse 120 Ptn 

Ondersteuner Kaderinstructeur 1 Ptn  Bondskruis 2e klasse 160 Ptn 

EHBO’er tijdens evenementen 1 Ptn  Bondskruis 1e klasse 200 Ptn 

Materiaal beheer 1 Ptn    

Landelijk bestuurslid 4 Ptn    

 


