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Overdrachtsnotitie 
Mei  2022 

 

1. Inleiding 

Sinds december 2019 werken de besturen van de Nationale Bond voor EHBO, EHBO 

Brabant en EHBO Limburg samen aan het samenvoegen van de drie organisaties tot 

een organisatie. In maart 2020 kwam er een coronacrisis in Nederland. Beide 

ontwikkelingen maakten dat de organisatie vooral gericht was op interne organisatie 

en zorgen dat de activiteiten door kunnen gaan. Nu in juni de fusie tot stand komt en 

een nieuw bestuur klaar staat om met veel energie aan de slag te gaan is het tijd om 

de blik meer naar buiten te richten. Deze overdrachtsnotitie kan gelezen worden als 

een beleidsplan maar het is aan het nieuwe bestuur om zijn eigen plannen te maken 

en prioriteiten te stellen.  Het is nadrukkelijk niet bedoeld om over het eigen graf 

heen te regeren. Wij vragen het nieuwe bestuur deze notitie te zien als bouwstenen 

voor een op te stellen beleidsplan. 

 

2. Ledenaantal 

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal leden in rap tempo gedaald. Onze 

vrijwilligers zijn ook lid omdat zij een band hebben met de vereniging. Dat komt door 

de oefenavonden en herhalingslessen. Daarnaast worden onze leden graag ingezet 

als vrijwilliger bij evenementen. Zowel lesavonden als evenementen gingen in de 

coronaperiode nauwelijks of niet door. Het is een gegeven dat nieuwe leden vooral 

worden geworven als een vereniging een basisopleiding aanbiedt. Ook de 

basisopleiding werd mondjesmaat aangeboden. Daarnaast vinden verenigingen het 

vaak lastig om bestuursleden te vinden. Als gevolg daarvan zijn verenigingen in 2020 

of 2021 gestopt met bestaan. Deze ontwikkelingen vertalen zich direct in het aantal 

leden van de Nationale Bond. 

 

Op peildatum 1 februari 2022 had de Nationale Bond 245 aangesloten verenigingen. 

Deze verenigingen hebben samen  in totaal 10.371 leden. Bij EHBO Noord-Brabant 

zijn 41 verenigingen aangesloten met 1.951 leden en bij EHBO Limburg 62 

verenigingen met 2.457 leden. EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg houden in 

mei hun opheffingsvergadering. Daarna krijgen de aangesloten verenigingen van 

deze organisaties de gelegenheid om zich in te schrijven bij de Nationale Bond. 
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Als alle verenigingen de overstap maken zullen vanaf 11 juni 348 verenigingen met 

ca 14.750 leden zijn aangesloten. 

 

Als enige organisatie kent de Nationale Bond ook persoonlijke leden. De 

mogelijkheid om persoonlijke lid te worden is ooit in het leven geroepen voor 

vrijwilligers die graag betrokken willen blijven omdat hun verenigingen ophield te 

bestaan. Of instructeurs die lid zijn bij een vereniging die niet is aangesloten. Deze 

leden betalen een aangepaste contributie. Zij hebben wel stemrecht (1 stem per lid) 

op de ALV. 

 

 Na 11 juni dienen de volgende zaken geregeld te worden: 

- Nagaan of alle nieuw aangesloten verenigingen de gegevens van hun leden 
hebben ingevoerd in de ledenadministratie; 

- Vaststellen van de contributie voor de leden van de aangesloten 
verenigingen voor de rest van 2022 en voor 2023; 

- Benaderen van de verenigingen die zich, nog niet, hebben aangesloten met 
de vraag waarom zij ervoor hebben gekozen om zich niet aan te sluiten en 
hen eventueel alsnog te overtuigen van de meerwaarde van een 
lidmaatschap. 

- Nagaan of het wenselijk is om regiobijeenkomsten te organiseren om nader 
met elkaar kennis te maken en informatie uit te wisselen en wensen op te 
halen van de aangesloten verenigingen. 

 

3. Verenigingsbureau 

Vanaf de zomer van 2018 maakt onze organisatie gebruik van het verenigingsbureau 

Interactie voor secretariaatswerkzaamheden en de financiële administratie. De 

bereikbaarheid is daarmee vergroot en wordt op doordeweekse dagen 

gegarandeerd. Het verenigingsbureau ondervangt de meeste vragen en zorgt voor de 

eerste ondersteuning van verenigingen. 

 

4. Online ledenadministratie 

Al meer dan 15 jaar werkt onze organisatie met een online ledenadministratie. Alle 

verenigingen hebben toegang tot hun eigen omgeving in de administratie. Het 

verenigingsbureau heeft inzage in de gegevens van alle verenigingen en ook de 

beheerder van de ledenadministratie (extern bureau Webbit). Met beide 

organisaties zijn daarom verwerkersovereenkomsten afgesloten om afspraken te 

maken hoe veilig wordt omgegaan met de gegevens en de privacy kan worden 

geborgd. 

 

Met de leverancier van de ledenadministratie zijn goede afspraken gemaakt over het 

beheer en onderhoud. Het is daarom steeds mogelijk geweest om op verzoek van 

verenigingen de ledenadministratie aan te passen en verder uit te breiden. 
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De laatste uitbreiding is de optie voor verenigingen om in de administratie cursussen 

en evenementen op te nemen. Sinds begin 2022 is er ook een app waardoor leden 

zich zelf kunnen registreren voor een cursus of evenement/activiteit.  De app is tot 

stand gekomen in goed overleg met de vereniging die gevraagd heeft om de app 

zodat het voldoet aan de verwachtingen. 

 

De komende jaren is het nodig om de administratie actueel te houden en te 

investeren in het verder uitbouwen van de administratie en app met wensen van 

verenigingen.  

 

5. Communicatie 

 Website 
Twee jaar geleden is de website geheel vernieuwd. Het kenniscentrum bevat 

meer informatie en is nu toegankelijk zonder gebruikersnaam voor leden en dus 

ook niet-leden. Dit is een bewuste keuze omdat de Nationale Bond vooral 

verenigingen willen ondersteunen en informatie voor iedereen toegankelijk 

maken. 

Op de website staan de contactgegevens van alle aangesloten verenigingen en 

ook een cursuszoeker. Deze cursuszoeker wordt niet veel gebruikt door de 

verenigingen. Het is belangrijk dat verenigingen makkelijk worden gevonden en 

daarom hun gegevens actueel houden. Door een cursus in de cursuszoeker te 

zetten komen potentiële leden eerder bij de vereniging. 

 

De website blijft een belangrijke bron van informatie voor verenigingen en 

geïnteresseerde leden. Zowel landelijke organisatie als aangesloten 

verenigingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het actueel 

houden van de informatie. 

   

 Nieuwsbrieven 
Met de komst van de nieuwe website is het mogelijk om een gratis abonnement 

te nemen op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt in principe maandelijks. 

Het aantal abonnees is nu meer dan 1.000 en stijgt nog steeds.  

 

De nieuwsbrief moet meer inspelen op de actualiteit en de inzet moet zijn dat 

het aantal abonnementen blijft stijgen. 

 

 Magazine ‘Eerste Hulp’ 
 

Inmiddels verschijnt het Magazine ‘Eerste Hulp’ nog 2x per jaar. Het magazine 

heeft een omvang van 40 pagina’s. Dat voldoet in de behoefte van onze leden. 
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Tijdens een ALV is gevraagd of het magazine moet blijven voortbestaan. Er wordt 

waarde aan gehecht en leden voelen zich verbonden aan de organisatie. 

 

Het magazine blijft de komende jaren zeker nog bestaan. Het is laagdrempelig 

en valt op de deurmat van de leden. 

 

 Sociale media 
 

Van alle sociale media maken we alleen nog frequent gebruik van LinkedIn. Er is 

een groep volgers van de Nationale Bond. Berichten en artikelen worden op de 

website en op LinkedIn geplaatst. 

 

Het is de moeite waard om te onderzoeken of sociale media nog meer kan 

worden ingezet om met name jongeren te betrekken. Hiervoor is nader 

onderzoek gewenst om een goed beeld te krijgen welke vormen van sociale 

media door jongeren gebruikt worden en op welke wijze. Tevens dient gekeken 

te worden naar hoe we de impact kunnen meten van onze inspanningen, zodat 

we vast kunnen stellen welke media geschikt zijn voor welke doelgroep. 

 

6. Onderscheidingen 

 

Tijdens de ALV zal een nieuw reglement onderscheidingen worden voorgelegd. In het 

reglement zijn voorwaarden voor het aanvragen van een onderscheiding opgenomen 

en is het puntensysteem zoals dat bij EHBO Limburg gebruikelijk was overgenomen.  

De bestaande onderscheidingen en voorraad wordt zoveel als mogelijk opgemaakt. 

 

Het bestuur vraagt aan de leverancier om een nieuwe onderscheiding te 

ontwerpen. De nieuwe onderscheidingen worden uitgereikt zodra de voorraad op 

is. 

  

7. Ledenservice 

 Medicall Life Support 
Alle aangesloten verenigingen kunnen met korting bestellen bij Medicall Life 
Support in Kesteren. Deze afspraken zetten we graag voort omdat we van 
leden horen dat zij tevreden zijn. 
 

 Univé 
Voor leden van de organisatie is het mogelijk om een collectieve verzekering 
af te sluiten bij Univé. Leden krijgen dan korting op de verzekering. 
 

 Livis e learning 
Wij zijn samenwerkingspartner van Livis (daarvoor Iedereen EHBO) die online 
cursussen aanbiedt.  
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Verenigingen kunnen via onze organisatie deze cursus voordelig aanschaffen. 
Onafhankelijk van tijd en plaats kan de theorie van eerste hulp met e-learning 
door iedereen worden geleerd. We bereiken daardoor mensen die wel willen 
maar ‘nooit tijd’ tijd hebben. De vereniging vult aan met naar aantal en eigen 
inzicht te geven praktijklessen. Praktijk kan natuurlijk niet via de pc geleerd 
worden! Het theoriecertificaat geeft géén examenvrijstelling! De aanpak met 
e-learning heeft de afgelopen jaren bewezen vele duizenden cursisten te 
bereiken. Hier liggen ook voor uw vereniging kansen. 
 

 EHBO Leren en Doen 
De Nationale Bond is de eerste uitgever van het praktijkboek EHBO Leren & 
Doen, waarvan sinds de verschijning medio 2011 (1e druk) al meer dan 
50.000 exemplaren zijn verkocht. De 3e druk verscheen in september 2021 bij 
uitgever WebEdu. De inhoud is overeenkomstig de eindtermen van het 
Oranje Kruis. Ten onrechte wordt gesteld dat alleen het Oranje Kruisboekje 
gebruikt mag worden voor een basisopleiding. Heel veel verenigingen en 
instructeurs maken gebruik van ons boek. Wij gebruiken de feedback om ons 
lesmateriaal verder te verbeteren. 
 
Er zijn extra’s toegevoegd: eerste hulp aan kinderen, aan senioren, bij 
zwangerschap, tijdens evenementen en bij overmatig gebruik van alcohol en 
drugs en bij wandelletsel. De prijs van het lesboek is laag. 
 

 Verzekeringen 
Op de ALV wordt een voorstel gedaan voor een verzekeringspakket voor 
verenigingen. 

 

8. Landelijke ontwikkelingen 

 Samenwerking met andere organisaties 
Het (nieuwe) bestuur gaat de komende periode kennismaken met andere 
organisaties zoals Het Oranje Kruis, KNV, EHBO Nederland, Nederlandse Rode 
Kruis. 
 

 Veldnorm evenementenzorg 
Voor EHBO-verenigingen is de komst van de veldnorm evenementenzorg een 
onzeker gegeven. Via de website is er informatie verstrekt.  
Het bestuur onderzoekt mogelijkheden om verenigingen meer te 
ondersteunen bijvoorbeeld door regionale bijscholingsbijeenkomsten te 
organiseren. 
 

9. Regiobijeenkomsten en districten 

In het najaar wil het bestuur een aantal regiobijeenkomsten organiseren. Daarnaast 

hoopt het bestuur dat verenigingen met elkaar gaan samenwerken in regio’s. Waar 

ondersteuning nodig is zal het bestuur dat in samenwerking met het 

verenigingsbureau ondersteunen.   
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10. Opleiding en training 

Tot op heden heeft de vereniging veel geïnvesteerd in opleiding en training onder 

andere door de uitgifte van het praktijkboek EHBO Leren & Doen en door te 

investeren in e-learning. Het bestuur is voornemens om deze lijn door te trekken en 

te laten onderzoeken hoe we opleiding en training nog meer in kunnen zetten om 

zodoende de vereniging goed te positioneren en met name om ook andere (jongere) 

doelgroepen te interesseren voor EHBO in het algemeen. 

 

In eerste instantie lijkt een verdere uitbreiding van het aanbod van e-learning het 

meest voor de hand te liggen. Met name in de vorm van korte video’s van hoe te 

handelen in bepaalde veel voorkomende situaties en deze video’s af te sluiten met 

een teaser om nog meer e-learning modules te bekijken. Het bestuur overweegt 

om Stichting FAST hierin te betrekken om nader onderzoek te doen en te komen 

met voorstellen. 

 

11. 75-jarig jubileum van de vereniging 

Op 2 januari 2024 bestaat de vereniging 75 jaar; een gebeurtenis die we natuurlijk 

niet zomaar voorbij laten gaan. In 2023 gaan we beginnen met de organisatie van dit 

jubileum en het opzetten van een programma voor het jubileumjaar. Dit biedt ons 

ook een kans om ons te presenteren en te zorgen voor nieuwe aanwas binnen de 

aangesloten verenigingen. 

 

Mei 2022 


