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Algemeen 
 
De huidige KNV EHBO afdeling Leusden heeft als doel de bevordering van de verlening van 
eerste hulp bij ongelukken. Sportverenigingen, instellingen, organisaties etc. kunnen een 
beroep doen op onze vereniging, wanneer voor een evenement EHBO nodig is. 
 
U kunt hierbij denken aan: 

• Sportwedstrijden 
• Sporttoernooien voor scholen 
• Autocross 
• Braderie 
• Zwemvierdaagse 
• Avondvierdaagse 
• Bouwdorp 
• Andere evenementen waarbij de vergunning verplicht om hulpverleners in te zetten 

 
Aan deze hulpverlening zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder 
beschreven. 
 
Richtlijnen EHBO ondersteuning bij evenementen voor de organisatie 
 

1. De EHBO ondersteuning moet in principe binnen de gemeentegrenzen van Leusden 
liggen. 

 
2. Aanvragen van buiten de gemeente Leusden worden overwogen. Hierbij zal, in 

samenspraak met de betreffende EHBO vereniging van de gemeente waar het 
evenement plaatsvindt, worden overlegd hoe de hulpverlening tot stand zal komen. 

 
3. We streven ernaar elke aanvraag te honoreren, maar kunnen bij de aanvraag niet 

direct garanderen dat deze ook zal worden ingewilligd. Het is daarom belangrijk dat u 
minimaal 8 weken van te voren uw aanvraag indient bij de Coördinator Hulpverlening. 
Dit heeft te maken met het feit dat onze leden alles op vrijwillige basis doen. Het kan 
gebeuren dat er op doordeweekse dagen en/of in bepaalde drukke periodes geen 
EHBO-ers beschikbaar zijn. 

 
4. De aanvraag EHBO voor een evenement dient bij voorkeur ingediend te worden via 

het aanvraagformulier op http://ehbo-leusden.nl/ehbo-nodig. Ook is het mogelijk om 
de aanvraag te doen via e-mail op evenementen@ehbo-leusden.nl of telefonisch 
tussen 19.00 en 21.00 uur op 06–17328291. 
Hierbij dient duidelijk aangegeven te worden waar het evenement plaatsvindt en wat 
de begin- en eindtijden zullen zijn. 

 
5. Op basis van de plaats en tijden van het evenement zal de Coördinator Hulpverlening 

het aantal diensten en de duur van een dienst bepalen. Dit wordt door de Coördinator 
Hulpverlening aan u teruggekoppeld. Bij elke dienst zijn minimaal twee EHBO-ers 
aanwezig. 
Naar aanleiding van de aard van het evenement en het aantal bezoekers kan de 
Coördinator Hulpverlening beslissen om het aantal EHBO-ers per dienst uit te 
breiden met een veelvoud van twee EHBO-ers. 
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6. Wij streven er naar om 1 tot 2 weken voor aanvang van het evenement de EHBO 
rond te hebben en zullen u hierover informeren. 

 
7. Behandel de EHBO-ers als gasten en zorg dat zij regelmatig iets te drinken krijgen, 

zonodig een lunch of diner. 
Zorg voor een beschutte zitplaats met een tafel en vier stoelen, bij voorkeur met 
stromend water en koeling. 

 
Tarieven voor EHBO ondersteuning 
 

1. De vereniging kent een uurtarief van € 6,25 per uur per EHBO-er met een minimum 
van 2 EHBO-ers per dienst. Duurt een dienst drie uur of langer dan wordt dit gezien 
als een dagdeel en wordt het tarief van € 17,50 per dagdeel per EHBO-er 
gehanteerd. Ook hierbij geldt een minimum van 2 EHBO-ers per dienst. 
 
Vind het evenement buiten de gemeente Leusden plaats dan zal er een 
kilometervergoeding van € 0,35 per dienst v.v. worden gerekend vanaf postcode 
3831 NA te Leusden. 

 
2. Na afloop van het evenement ontvangt de organisatie via onze penningmeester een 

brief met het verzoek tot overmaken van de vrijwillige bijdrage op basis van het 
daadwerkelijk aantal diensten en aanwezige EHBO-ers. 

 
3. Wanneer een evenement door omstandigheden vanuit de organisatie wordt 

geannuleerd dan dient dit minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven aan de 
Coördinator Hulpverlening. Vind de annulering minder dan 24 uur van te voren plaats 
dan zullen wij u alsnog een brief sturen met het verzoek om de bijdrage over te 
maken. 

 
 


