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Concept-Verslag van de Algemene Vergadering van de Nationale Bond voor EHBO, 
gehouden op 14 mei 2022 bij Van der Valk Hotel te Bilt-Utrecht 
 

 
Aanwezig: 
 
De leden/verenigingen:  
Barger Oosterveld, Beek-Loerbeek, Berkel-Rodenrijs, Boskamp-Olst, Didam, Duiven, Ede, 
Etten-Leur, Huijbergen, Lemelerveld, Lobith-Tolkamer, Maarssen, Millingen a/d Rijn, 
Nuenen, Ossendrecht, Petrus Donders Nijmegen, Petrus Donders Tilburg, Putte, ’s-
Heerenberg-Stokkum, Sint Franciscus Rotterdam, Sint Joris Amersfoort, Steenderen, 
Terneuzen, Vogelwaarde 
 
Bestuur: 
M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, voorzitter 
G.B.J. Zwiers, secretaris 
K. Huikeshoven, bestuurslid 
C.W.M. Remorie, bestuurslid 
P.J. Verhelst, bestuurslid  
D. Bogers,  
 
Interactie: 
G. van den Broek, secretariaat 
 
Digitaal aanwezig: 
EHBO verenigingen Cothen, Geldrop, Langeraar, Luttenberg, Mierlo-Hout 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving: 
Aantal verenigingen: 79 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (ook online) hartelijk welkom.  
 
Tegelijk met de ALV van de Nationale Bond hebben ook EHBO Limburg en EHBO Noord 
Brabant een vergadering met de leden. In de loop van de ochtend hoopt de voorzitter bericht 
te ontvangen dat hun leden hebben ingestemd om de koepel op te heffen. Als de 
ledenvergaderingen instemmen met de opheffing krijgen de aangesloten verenigingen 
gelegenheid zich aan te sluiten bij de Nationale Bond en ook de uitnodiging om deel te 
nemen aan de ALV van 11 juni. Er is inmiddels een nieuwe kandidaat-voorzitter voor de 
nieuwe vereniging. Dit betreft Dick Bogers, die tevens vandaag aanwezig is bij de ALV. 
 
De voorzitter inventariseert of er leden zijn die gebruik willen maken van de rondvraag. De 
voorzitter stelt voor om de rondvraag aan het einde van deel 1 te doen. De aanwezige leden 
stemmen hier mee in. Voor nu willen EHBO Barger-Oosterveld en St Joris Amersfoort 
hiervan gebruik maken. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
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2. Concept-notulen algemene ledenvergadering 29 mei 2021 

De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) heeft een vraag of er iemand gebruik heeft gemaakt 
van de lening welke beschikbaar is gesteld in de coronaperiode. De voorzitter geeft aan dat 
er niemand gebruikt heeft gemaakt van de lening. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) wil graag bij de begroting een kolom met werkelijke 
kosten toegevoegd zien worden zodat je zowel de begrote- als werkelijke kosten in één 
overzicht hebt. De voorzitter geeft aan dat je de werkelijke kosten in het financieel verslag 
kunt terugvinden maar zegt toe om volgend jaar een extra kolom toe te voegen aan de 
begroting om een vergelijking makkelijker te maken. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is benieuwd of het kennismakingsgesprek met de KNV 
iets heeft opgeleverd. De voorzitter reageert dat het gesprek goed is verlopen. Dit gesprek 
heeft plaatsgevonden samen met EHBO Limburg en Noord-Brabant. In de toekomst wordt 
geprobeerd om ongeveer twee keer per jaar bij elkaar te komen om bij te praten. Daarnaast 
is de afspraak gemaakt om elkaar tussentijds te informeren als er onderwerpen zijn die ook 
voor andere organisaties belangrijk zijn. De KNV heeft nadrukkelijk aangegeven geen 
interesse te hebben in een fusie maar wil wel graag samenwerken.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) is benieuwd waarom het niet is gelukt om de 
ingangsdatum van de veldnorm uit te stellen. De voorzitter geeft aan dat er contact is 
geweest met de initiatiefnemer van de veldnorm. Er is aangegeven dat wordt vastgehouden 
aan de ingangsdatum maar dat er niet gevolgen zullen zijn als er gehandhaafd gaat worden. 
Door het uitstellen van de ingangsdatum zal het allemaal nog langer duren. De veldnorm is 
dus wel ingegaan maar verenigingen krijgen wel gelegenheid om aan de situatie te wennen.  
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) stelt de vraag wat er gebeurd is met het initiatief voor 
EHBO in het onderwijs. De voorzitter reageert dat zij het initiatief heeft gevolgd. De minister 
heeft aangegeven het interessant te vinden en het mee zal nemen. Er is nog geen actie 
uitgezet en dit kan nog wel even duren.  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist.  
 

3. Jaarverslag 2021 
De voorzitter stelt voor het jaarverslag op te splitsen in twee delen. Eerst de algemene 
punten en opmerkingen van de leden en daarna het verslag tekstueel per pagina door te 
lopen. De aanwezige leden stemmen hiermee in.  
 
Deel 1 algemene punten en opmerkingen 
Er zijn geen punten of opmerkingen.  
 
Deel 2 verslag tekstueel per pagina 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) heeft de vraag of er exitgesprekken zijn gevoerd met de 
verenigingen welke hebben opgezegd en waar zij zijn gebleven. De voorzitter geeft aan ook 
geschrokken te zijn van de aantallen, maar is hier niet verbaasd over. De EHBO-
verenigingen moeten opleidingen draaien om nieuwe leden binnen te halen. Door corona 
hebben deze bijna niet plaats kunnen vinden. Daarnaast hebben er ook geen evenementen 
plaatsgevonden en hebben de herhalingslessen ook niet of weinig plaatsgevonden. De 
voorzitter voert geen exitgesprekken met verenigingen die opzeggen. De verenigingen 
sturen achteraf een mail dat zij hun ALV hebben gehad en er geen nieuwe bestuursleden 
geworven zijn of het ledenaantal te klein is geworden, waardoor zij genoodzaakt zijn om de 
vereniging op te heffen. Hier kan het bestuur achteraf niks meer aan veranderen. Het is 
handiger als verenigingen eerder contact opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. 
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Mevrouw Mooijaard (EHBO Boskamp - Olst) geeft aan dat hun ledenaantal is gedaald. Op dit 
moment hebben zij 22 leden en is er binnenkort enkel nog een voorzitter in het bestuur. Er 
zijn geen leden welke toe willen treden tot het bestuur. Evenementen worden slecht bezet 
door leden en daardoor gecanceld. Door corona is dit erger geworden. De voorzitter 
adviseert om in de buurt te kijken of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met andere 
verenigingen. Het samenwerken van verenigingen wordt juist aangemoedigd door de 
Nationale Bond. 
 
De heer Willemze (EHBO St Joris Amersfoort) constateert dat er binnen de vereniging 
steeds meer vergrijzing ontstaat en dat zij waarschijnlijk niet de enige vereniging zijn. De 
voorzitter geeft aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan het werven van 
jeugdleden. De heer Willemze weet dat de Bridgebond een onderzoek heeft laten doen door 
studenten van de hogeschool, hoe ze meer jeugd moeten aantrekken. Nu is de vraag of 
zoiets ook mogelijk is voor de EHBO. De voorzitter geeft aan dat dit iets zou kunnen zijn wat 
bij stichting Fast neergelegd kan worden.  
 
De heer Grotenhuijs (EHBO Steenderen) geeft aan dat zij samen met de gemeente proberen 
om de besturen van meerdere EHBO-verenigingen met elkaar in gesprek te krijgen om 
EHBO zo gezamenlijk en groter te kunnen aanpakken. Dit moet nog plaatsvinden dus voor 
nu kan er nog niet meer informatie over gedeeld worden. De voorzitter geeft aan dat als dit 
initiatief vordert, graag een stuk tekst wordt ontvangen zodat de Nationale Bond dit initiatief 
online kan plaatsen op de website en LinkedIn. 
 
Mevrouw Wardle (EHBO Duiven) is benieuwd wat voor hulp de Nationale Bond kan bieden 
als een vereniging mailt dat zij willen stoppen. De voorzitter geeft aan toevallig laatst een 
gesprek hierover te hebben gehad met een vereniging. Het kan gaan over informatie om 
nieuwe potentiële bestuursleden gerust te stellen over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. Of 
advies om contact te zoeken met verenigingen in de buurt om elkaar te helpen en misschien 
wel samen te werken. Mevrouw Wardle geeft als tip als verenigingen beslissen om met 
hulpverlening op bepaalde evenementen te stoppen om leden die graag ingezet worden door 
te verwijzen naar andere verenigingen. Andere verenigingen kunnen extra vrijwilligers goed 
gebruiken om bijvoorbeeld in te zetten op evenementen en zo kunnen nieuwe leden leren 
van al langer meedraaiende leden.  
 
De heer Limbeek (EHBO Didam) vindt dat de veldnorm op een negatieve manier bijdraagt 
aan het feit dat de leden veel meer moeten kunnen om evenementen te kunnen draaien. 
Daarnaast is er ook een gebrek aan opleiders. De voorzitter geeft aan dit een terechte 
opmerking te vinden en hier later verder op in te gaan bij het agendapunt veldnorm.  
 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Financiën 
Financieel verslag 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) merkt op dat er afgelopen jaar aan contributie-
inkomsten € 65.000 is begroot, terwijl er € 46.000 is binnengekomen. De vraag is waarom er 
zoveel begroot is. De heer Van den Broek (Interactie) reageert dat er in de begroting geen 
splitsing is gemaakt voor de verschillende inkomstenbronnen. In totaal is er €58.000,- binnen 
gekomen aan contributie dus het verschil is minder groot dan het lijkt. De uitsplitsing is in de 
komende jaren wel gemaakt.  
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De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) merkt op dat in het jaarverslag het aantal leden per 31 
december staat maar geeft aan dat iedereen dan nog een maand de tijd heeft om wijzigingen 
te doen, omdat de peildatum 1 februari is. Wellicht is het handig om de datum te veranderen 
voor een meer betrouwbaar beeld. De heer Van den Broek (Interactie) reageert dat het lastig 
is om ledenaantallen van verenigingen door te krijgen waardoor opschuiven van de datum 
geen oplossing is. De voorzitter geeft aan dat 1 februari als peildatum wordt gehanteerd en 
vanaf deze datum de contributienota’s de deur uit gaan. Het probleem van de ledenaantallen 
zal blijven bestaan omdat op het moment dat de contributienota’s worden verstuurd, er 
mailtjes binnenkomen van verenigingen omdat ze vergeten zijn de administratie bij te werken 
of alsnog het lidmaatschap willen opzeggen. De vraag is dan ook of het echt noodzakelijk is 
om de datum in het jaarverslag te veranderen. De aanwezige leden stemmen ermee in om 
de peildatum op 1 februari te houden zodat ze na kerst nog een maand te tijd hebben om de 
wijzigingen door te voeren. De datum in het jaarverslag zal voor de duidelijkheid worden 
aangepast naar 1 februari. 
 
De heer Verlaan (EHBO Huijbergen) merkt op dat er voor automatisering €3.000,- is begroot, 
echter er is maar voor € 1.700 uitgegeven. De vraag is wat er niet is gedaan omdat het 
bedrag aanzienlijk lager is. De voorzitter geeft aan dat het bedrag een inschatting is 
geweest. De heer Van den Broek (Interactie) vult aan dat de website hosting is veranderd en 
dit bedrag niet in de begroting is aangepast. Er is dus minder uitgegeven en de begroting te 
hoog ingeschat. 
 
De heer Fanggiday (EHBO Etten-Leur) ziet dat er bij overlopende activa nog een post staat 
te vorderen stichting Fast. Wat wordt hiermee bedoeld? De voorzitter reageert dat bij 
Nationale Bond facturen worden betaald die voor Stichting FAST zijn. Dit moet Stichting 
FAST dan terugbetalen aan de Nationale Bond. Daar is deze post voor. Inmiddels is het 
bedrag overgeboekt. 
 
Kascontrolecommissie 
De heer Doffegnies neemt het woord namens de kascontrolecommissie. Hij geeft aan dat bij 
punt vier in het verslag van de kascommissie verkoopbedragen staat. Dit moet 
inkoopbedragen zijn. De kascontrolecommissie is verder uitermate tevreden over de manier 
waarop de opvolging heeft plaatsgevonden van de adviezen van de kascommissie over 
2020. Verder heeft de commissie geen omissies kunnen constateren. De kascommissie is op 
29 april bij elkaar gekomen op het kantoor van Interactie. Er zijn afspraken gemaakt over de 
onderscheidingen en de jaarspeldjes en deze zijn gelijk verwerkt in de jaarstukken.  
 
De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun werk. Daarna vraagt 
de voorzitter of de aanwezige leden decharge verlenen voor het financieel jaarbeleid 2021. 
Instemmend applaus volgt vanuit de leden.  
 
Voor de continuïteit blijven twee personen in de kascommissie en wordt er een nieuwe derde 
persoon aangesteld. De twee heren welke dit jaar de controle hebben uitgevoerd willen 
graag nog een jaar de controle uitvoeren. Mevrouw Mooijaard (EHBO Boskamp-Olst) biedt 
zich onder voorbehoud aan als derde persoon.  
 
Contributie 
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden. Het bestuur is uitgegaan van het 
huidige aantal leden. Bij toename van het leden naar aanleiding van de fusie valt dit positief 
uit voor de vereniging, echter brengt dit mogelijk ook weer meer uitgaven met zich mee.   
 
De voorzitter vraagt nadrukkelijk aandacht voor de fusiekosten van €2.500 voor het jaar 
2023. In 2022 gaat de vereniging fuseren dus het is ook mogelijk dat er in 2022 al kosten 
worden gemaakt. Er zullen misschien extra uren worden gemaakt om de nieuwe 
verenigingen in te schrijven, maar verder is de verwachting dat het secretariaat en financiële 
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administratie hetzelfde blijven doen. Het bedrag voor verzekeringen is een klein beetje 
geplust vanwege de fusie. Er zullen meer verenigingen aangesloten zijn dus zijn deze kosten 
ook iets hoger. Op de volgende ledenvergadering zal er een voorstel liggen over wat het 
pakket van verzekeringen gaat worden voor de aangesloten verenigingen. 
 
De heer Finggiday (EHBO Etten-Leur) vindt het raar dat er aangegeven wordt dat het 
secretariaat meer werkt krijgt maar hier toch minder voor is begroot. De voorzitter geeft aan 
dat er nu door het secretariaat extra inspanning gedaan moet worden om nieuwe 
verenigingen toe te voegen. Deze uren zullen los in rekening worden gebracht op de post 
fusiekosten. Als alles staat dan zal het secretariaat ongeveer evenveel werk hebben. 
 
De ledenvergadering stemt in dat de contributie gelijk blijft. 
 

5. Stichting Fast 
Eerder is er gesproken om Stichting Fast op te heffen. Later is gebleken dat dit nadelig zou 
zijn voor de e-learning vouchers en de EHBO-boeken. Dit zou hogere kosten met zich 
meebrengen voor de Nationale Bond en de aangesloten verenigingen. De laatste keer dat 
het bestuur bij elkaar is gekomen, is er gesproken of er een andere weg ingeslagen moet 
worden met stichting Fast. Het bestuur van de Nationale Bond en stichting Fast is altijd gelijk 
aan elkaar geweest. Dit vond het bestuur altijd lastig en is geen wenselijke situatie ook niet in 
het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). 
 
Voor stichting Fast zijn de statuten langs de notaris gegaan met de vraag om de besturen 
van de Nationale Bond en stichting Fast los van elkaar te maken maar wel dat de Nationale 
Bond zeggenschap blijft houden. Als de stichting losstaat, kan er meer worden gedaan aan 
innovatie en productontwikkeling zoals app, boeken en lesmateriaal maar bijvoorbeeld ook 
gekeken worden naar subsidies voor instructeurs. 
 
Op de spaarrekening van de Nationale Bond staat een groot bedrag. Het bestuur zou graag 
zien dat de Nationale Bond dit bedrag overdraagt aan de Stichting FAST. Bij een dalend 
ledenaantal zal de Nationale Bond moeten kijken of er wat moet worden gedaan aan de 
uitgavenkant om de begroting sluitend te houden. Tegelijkertijd zou de inzet juist moeten zijn 
om veel inspanning te doen op productontwikkeling en werving van leden. Daar zou Stichting 
FAST een goede rol in kunnen spelen.  
 
Ondanks een eigen bestuur en eigen statuten voor stichting Fast zal de Nationale Bond nog 
wel altijd moeten instemmen, daardoor kan het bestuur van Stichting FAST geen besluiten 
nemen die nadelig zijn voor de Nationale Bond. Instemming is vereist bij opheffing of waar 
het geld aan besteed wordt. Het geld mag alleen besteed worden aan de Nationale Bond. 
Stichting Fast zal geen dingen bedenken waar de Nationale Bond niet achter staat. Het moet 
vooral elkaar versterken. De voorzitter vraagt of de leden de lijn van het bestuur kunnen 
volgen en een startbedrag geven aan Stichting FAST. 
 
Er komt een vraag waarom er is gekozen voor een bedrag van € 80.000. Een aantal leden 
vindt dit veel geld en een risico om uit te lenen. De voorzitter geeft aan dat er is gekeken 
naar het eigen vermogen van de Nationale Bond. Het vermogen staat al een paar jaar op € 
100.000. Er is nooit iets gedaan met dat vermogen. De voorzitter geeft aan het fijn te vinden 
dat er zoveel geld op de bank staat, maar als het ledenaantal daalt en het spaargeld wordt 
gebruikt om de begroting sluitend te maken, dan hebben we niet de juiste dingen met elkaar 
gedaan om de daling van het ledenaantal tegen te gaan. Als wij straks als Nationale Bond 
een aanvraag krijgen om iets op te pakken kan het bij Stichting FAST worden neergelegd om 
op te pakken. Het is dan wel nodig dat FAST middelen heeft. 
 
Vanuit de zaal komen er meerdere vragen/opmerkingen over de lening. Sommige leden 
hebben hun bedenkingen bij de lening omdat er geen concreet plan ligt of een reglement hoe 
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FAST gaat werken. Daarnaast de vraag waarom er een speciale stichting moet worden 
opgezet voor innovaties. Dit kan toch ook als project van de Nationale Bond. FAST heeft 
BTW en de Nationale Bond niet. Commercieel gezien is het voor sommige projecten beter 
om vanuit FAST te werken. Er is de suggestie om het geld periodiek kwijt te schelden als het 
doelmatig is besteed.  
 
De voorzitter geeft aan dat de kascontrolecommissie van de Nationale Bond ook zal worden 
gevraagd om de controle van FAST te doen. Door de statutenwijziging kan iedereen 
bestuurslid worden van Stichting Fast. Voorheen was dit voorbehouden aan bestuursleden 
van de Nationale Bond. De voorzitter wil graag voorzitter blijven van FAST om betrokken te 
blijven bij de EHBO en projecten op te pakken.  
 
De voorzitter vraagt aan de beoogd opvolger of hij ook wil reageren op de discussie. Hij 
reageert kort op de zojuist besproken punten over FAST. Hij begrijpt de vragen en 
opmerkingen van de leden. Op dit moment zijn er veel vragen over de €80.000. Er moet 
gekeken worden hoe we dit op een verantwoorde wijze kunnen vormgeven. Hij denkt over 
een constructie om bijvoorbeeld het bedrag als reservering op de balans van de Nationale 
Bond te zetten. Verder zal er geïnventariseerd moeten worden wat bij FAST kan worden 
belegd. Verenigingen moeten niet het gevoel krijgen dat er zomaar € 80.000 wordt 
weggegeven en dus moet een soort zekerheid worden ingebouwd. Hoe we dit het beste 
kunnen doen, moet nog verder besproken worden tussen de beide besturen. 
 
De voorzitter vat het gesprek samen. Op deze vergadering zijn het financieel jaarverslag en 
het secretarieel verslag van FAST gepresenteerd. Het bestuur presenteert deze stukken 
omdat het bestuur transparant wil zijn. Voorheen waren de besturen van de Nationale Bond 
en FAST gelijk aan elkaar. Het bestuur vindt dat dit niet meer passend is. De statuten van 
FAST zijn ondertussen gewijzigd en nu heeft het bestuur van de Nationale Bond dus wel iets 
te zeggen. Hierdoor hebben de leden tijdens de ledenvergadering meer te zeggen dan 
voorheen. De conclusie is dat het nu te vroeg komt om een lening te verstrekken vanuit de 
Nationale Bond aan FAST. De voorzitter stelt voor om het bedrag te reserveren op de balans 
bij de Nationale Bond, tijdelijk als bestemmingsreserve. De besturen zullen dan binnenkort 
samen zitten om verdere afspraken te maken. 
 
De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de voorzitter om het bedrag als 
bestemmingsreserve op de balans te zetten. 
 

6. Bijpraten over landelijke ontwikkelingen 
Andere organisaties 
Het Oranje Kruis heeft recentelijk een mail gestuurd dat zij een nieuwe directeur en nieuwe 
voorzitter RvT hebben. Zij willen graag langskomen voor een kennismakingsgesprek. Dit zal 
plaatsvinden als het nieuwe bestuur is gekozen. 
 
Met het Nederlandse Rode Kruis is er de laatste tijd geen overleg geweest vanwege corona. 
Zij hebben een andere insteek bij het bieden van hulp bij evenementen. Het Rode Kruis gaat 
ervanuit dat iemand bevoegd is maar er moet ook aangetoond worden of iemand bekwaam 
is. Daarvoor moet men bijhouden hoeveel uren hulp iemand heeft verleend op evenementen. 
Dit houdt de Nationale Bond niet bij. De afgelopen tijd zijn er negatieve signalen geweest 
rondom samenwerking op evenementen maar mochten aanwezige leden positieve 
ervaringen hebben dan verneemt het bestuur deze graag. Het contact met het Nederlandse 
Rode Kruis wordt wel weer opgepakt.  
 
De heer Geurtsen (EHBO Etten-Leur) geeft aan dat van de evenementencoördinator van de 
vereniging juist wel positieve signalen zijn ontvangen over samenwerking in de 
vaccinatiestraten. De financiële afhandeling van de inzet laat wel te wensen over. Meerdere 
verenigingen beamen dit.  
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De KNV ontwikkelt op dit moment pilots voor instructeurs. Wij zijn benieuwd hoe dit afloopt. 
Volgende week hebben zij hun ledenvergadering.  
 
EHBO Nederland maakt gebruik van dezelfde online ledenadministratie. Het gebruik is niet 
echt gestimuleerd en van de grond gekomen. Zij hebben recentelijk gevraagd wat het kost 
als verenigingen zelf toegang tot de online ledenadministratie krijgen. De voorzitter geeft aan 
dat vanwege de samenwerking met EHBO Nederland de mogelijkheid was geboden om 
kosteloos gebruik te maken van de ledenadministratie. Maar dat het te ver gaat om niet 
aangesloten verenigingen toegang te geven. Dan moet de vereniging lid worden bij onze 
organisatie. De aanwezige leden zijn het eens hierover.  
 
Veldnorm – evenementenzorg 
De heer Limbeek (EHBO Didam) heeft aangegeven het spannend te vinden dat de veldnorm 
er komt. Dit kan bij leden een probleem opleveren als zij de competenties niet op orde 
krijgen. De lat wordt steeds hoger gelegd waardoor het moeilijker is voor de oudere leden en 
nieuwe leden er geen zin in hebben. Vanuit de gemeente blijft er een vergunningsplicht 
gelden voor evenementen waar drank en drugs een rol speelt. Een EHBO-vereniging moet 
eerlijk zijn en aangeven als ze niet aan de vereisten kunnen voldoen. De organisatoren 
moeten hierdoor naar andere organisaties welke andere tarieven hanteren voor 
ondersteuning. Dat is een grote zorg voor verenigingen. De voorzitter geeft aan de zorg te 
herkennen en merkt dat de verenigingen het moeilijk vinden om te acteren op deze 
veldnorm. Dat heeft wellicht te maken met de gedachte dat alle leden straks eerste hulp bij 
drank en drugs moeten kunnen. Echter er zou misschien ook samengewerkt kunnen worden 
door verenigingen zodat ze alsnog op evenementen kunnen staan. Het is niet nodig om op 
alle evenementen hulpverleners te hebben met alle competenties. Er zijn verschillende 
kwaliteiten van EHBO’ers nodig. Aanvulling van de heer Limbeek is dat er momenteel ook 
weinig kader-instructeurs beschikbaar zijn om mensen hiervoor op te leiden.  
 
De heer Gras (EHBO Berkel & Rodenrijs) geeft aan dat zij met 40 leden moeilijk aan de 
vraag van organisatoren kunnen voldoen. Dat is straks met alle verschillende competenties 
net zo lastig. Op landelijk niveau klinkt 15.000 leden natuurlijk veel en is specialiseren 
mogelijk. Echter voor kleine verenigingen is dat lastig. Als er een specifiek aantal wordt 
getraind in alcohol en drugs en wij kunnen dat niet als vereniging, dan moet je vaker een nee 
verkopen aan organisatoren. De vereniging probeert samen te werken met andere 
verenigingen maar het blijft moeilijk. Mevrouw Wardle (EHBO Duiven) reageert dat een 
vereniging niet bang hoeft te zijn om nee te verkopen. Als vereniging kan je aangeven dat 
het te druk is en dat organisatoren verder moeten kijken maar probeer een pool te maken 
met verenigingen of organisaties in de buurt zodat je niet alleen op twee personen uit je 
eigen vereniging hoeft te leunen maar dat er een grote pool is wanneer er een aanvraag 
binnen komt. Hierdoor kan een vereniging soms wat voor andere verenigingen doen en een 
beroep doen op andere organisaties. 
 
De heer Fanggiday (EHBO Etten-Leur) geeft aan onder hun leden ook een klein aantal te 
hebben voor evenementen. Daardoor kan de vereniging ook niet alle aanvragen 
ondersteunen. De vereniging denkt ook aan een regionale samenwerking om een pool te 
creëren. De voorzitter geeft aan dat je goed moet nadenken of je bepaalde evenementen wel 
moet willen draaien met de beschikbare vrijwilligers. Het is soms goed om de ondersteuning 
bij een andere organisatie neer te leggen en de leden met de juiste competenties onder de 
aandacht te brengen bij de desbetreffende partij. Als een vereniging er toch voor kiest om te 
ondersteunen, besef dan dat je de verantwoordelijkheid draagt en dat de personen over de 
benodigde competenties moeten beschikken en voldoen aan de veldnorm. De heer 
Fanggiday vraagt of het misschien mogelijk is om een pool te starten vanuit FAST om 
personen te trainen. De voorzitter geeft aan te kijken of dit mogelijk is.  
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De heer De Wolf (EHBO St. Franciscus) geeft aan dat er veel mantelzorgers zijn die niets 
meer doen of zijn gestopt. Wellicht dat de vereniging contact op kan nemen met de 
vereniging voor mantelzorgers, omdat deze veel ervaring mrt hulpverlening hebben en 
eventueel willen helpen. De voorzitter vindt het een goede suggestie.  
 
De heer Fanggiday (EHBO Etten-Leur) geeft aan een uitnodiging te hebben gezien voor een 
online sessie van de KNV over de veldnorm. Misschien ook interessant voor andere 
verenigingen.  
 
De heer Remorie (bestuurslid) ontvangt regelmatig mailtjes over de evenementenzorg. Het is 
belangrijk dat er goed naar de vergunningen wordt gekeken welke door de gemeentes 
afgegeven zijn voor evenementen. In veel gevallen wordt niet goed naar de benodigde 
competenties gekeken, want veel evenementen kunnen ondersteund worden door eigen 
EHBO’ers. Verdiep je als vereniging goed in de veldnorm om meer handvatten te hebben. 
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
De voorzitter vraagt aan de leden of de WBTR duidelijk is voor iedereen en of er vragen zijn. 
De leden hebben geen vragen. 
 
Op de website van de Nationale Bond staat een poll over geregistreerd staan in het UBO-
register. Helaas is door een aantal mensen ingevuld dat dit niet van toepassing is voor 
EHBO-verenigingen. Daarom merkt de voorzitter op dat registeren in het UBO-register wel 
van toepassing is voor EHBO-verenigingen. Dit moet dus gedaan moet worden. De deadline 
was 27 maart dus als het nog niet gedaan is, doe het dan snel. 
 

7. Rondvraag 
De heer Willemze (EHBO St. Joris Amersfoort) heeft het afgelopen jaar tijdens een van de 
lessen gekeken naar een instructiefilmpje, maar vond deze van matige kwaliteit. In het 
bestuur heeft de vereniging het erover gehad om zelf instructiefilmpjes te maken om de 
kwaliteit te handhaven welke we willen. De vraag is of er vanuit meer verenigingen de 
behoefte is voor nieuwe filmpjes. De voorzitter stelt voor om dit voorstel neer te leggen bij het 
bestuur van de Nationale Bond.  
 
De vraag van EHBO Barger Oosterveld is ondertussen beantwoord tijdens de vergadering.  
 
De voorzitter constateert dat er geen vereist quorum is en dat punt 8, wijziging van de 
statuten, daarom niet kan plaatsvinden. Omdat hier al rekening mee was gehouden bij het 
opstellen van de agenda is een nieuwe datum geprikt. Namelijk 11 juni. De verenigingen 
zullen binnenkort een uitnodiging krijgen.  
 

8. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 12.45 uur de vergadering.  


