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Bestuur 
 
Voorzitter   Arebos 9   bestuur@ehbo-leusden.nl 
Rita van den Biggelaar 3831 PZ  Leusden  06-42074700 
 
Secretaris   Vlasland 48   secretaris@ehbo-leusden.nl 
Marc Vrijhoef   3833 CP  Leusden  06-45645005 (Tussen 19.00 en 21.00) 
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Erik van der Donk  3831 ZL  Leusden  06-11232644 
 
Coördinator Diploma’s & Ploegschaar 16  diploma@ehbo-leusden.nl 
Verlengingen en  3833 EC  Leusden  06-36392908 
Externe Contacten 
Karin Barten 
 
Inkoper algemeen  Ruige Velddreef 107-A bert-ehbo@kpnmail.nl 
Bert van Kleef   3831 PG  Leusden  06-20774377 (Tussen 19.00 en 21.00) 
 
Coördinator Hulpverlening Lambalgerkom 27  evenementen@ehbo-leusden.nl 
Jeff de Vries   3831 RK  Leusden  06-17328291 (Tussen 19.00 en 21.00) 
 
Coördinator Materiaal De Koop 75   materiaal@ehbo-leusden.nl 
Herman Brouwer  3828 RE  Hoogland  06-28597411 
 
Vertrouwenspersoon Bitterschoten 38  vertrouwenspersoon@ehbo-leusden.nl 
Ger Kaldenberg  3831 PC  Leusden  06-52501338 
 
Beginnerscursus  Instructeur   Threes Verhoef-Reimert 
 
Herhalingscursus  Arts    Gert Jan van der Putten 

Instructeurs   Mirjam Appelo en Jenneke Grootenhuis 
 
Reanimatiecursus  Instructeurs   Henk Kroeders en Nanna Walen 
 
Leslocatie   Berkelwijk 33a 
Basisschool De Heerd 3831 MN  Leusden 
 
Secretariaat   Vlasland 48   secretaris@ehbo-leusden.nl 
    3833 CP  Leusden  06-45645005 (Tussen 19.00 en 21.00) 
 
  



 

Pagina 3 van 36 

Inhoudsopgave 
 

 Voorwoord van de voorzitter ............................................................................. 4 

 Betaling contributie seizoen 2019-2020 ........................................................... 6 

 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2019 ................................... 7 

 Jaarverslag penningmeester 2018 ................................................................. 12 
 Financieel verslag 2018 13 
 Begroting 2020 16 

 Jaarverslag secretariaat 2018 ........................................................................ 18 

 Jaarverslag coördinator hulpverlening 2018 ................................................... 22 

 Jaarverslag coördinator diploma’s en verlengingen 2018 .............................. 24 

 Verbandmiddelen ........................................................................................... 25 

 Parkeren bij leslocatie De Heerd .................................................................... 25 

 Algemene regels uit het Huishoudelijk Reglement ......................................... 25 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .................................. 27 

 Protocol klachten ............................................................................................ 29 
 Algemeen 29 
 Ongewenste intimiteiten, agressie, bedreiging, discriminatie 30 
 De vertrouwenspersoon stelt zich voor 31 

 Materiaalvoorziening hulpverlening bij evenementen ..................................... 32 

 Informatie lesrooster 2019-2020 ..................................................................... 35 

 Lesrooster 2019-2020 .................................................................................... 36 
 

  



 

Pagina 4 van 36 

 Voorwoord van de voorzitter 

Beste leden van onze EHBO vereniging, 
 
Voor je ligt het ‘Gele Boek’ uitgave 2019-2020. 
Voor iedereen, maar speciaal voor onze nieuwe leden: lees het goed door, dit document 
bevat alle relevante informatie over het reilen en zeilen van onze KNV EHBO afdeling 
Leusden. Graag vraag ik extra aandacht voor het lesrooster voor komend seizoen. De 
lesopzet is veranderd! Zie bladzijde 35 en 36. 
In dit voorwoord schets ik de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
 
Terugblik 
Afgelopen jaar zijn de statuten van onze vereniging aangepast en vastgesteld door de 
ledenvergadering. Hiermee is de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden 
verbeterd en onze naam veranderd: afdeling Hamersveld is gewijzigd in afdeling Leusden. 
 
In 2019 is onze vereniging weer verblijd met bijdragen van sponsoren n.a.v. de Leusdense 
Matchbeurs: 

• Twee banners met EHBO logo van de AFAS Foundation 
• Vier nieuwe trainingspakken voor de reanimatiepoppen van firma Eikelboom & de 

Bondt 
• Een junior reanimatiepop van het Rabobank Coöperatiefonds  

We zijn erg blij dat deze bedrijven onze vereniging een warm hart toedragen! 
 

 
 

Roeland Tameling oefent op één van onze twee nieuwe junior reanimatiepoppen 
die hij namens het Rabobank Coöperatiefonds aan onze vereniging heeft mogen overhandigen 

 
Op 26 maart 2019 zijn 14 kandidaten geslaagd voor het eenheidsdiploma EHBO, één 
kandidaat deed met goed gevolg herexamen. Op 25 april werd hun diploma uitgereikt. Ze 
zijn bijna allemaal lid geworden van onze vereniging; fijn zo’n grote aanwas! 
Dit was de laatste basiscursus o.l.v. Ton Arbon; het bestuur bedankt hem voor de prettige 
samenwerking, zijn enthousiasme en goede resultaten. 
Met ingang van komend seizoen wordt Threes Verhoef-Reimert de nieuwe instructeur. 
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Vooruitblik 
In de loop van komend seizoen wordt het Huishoudelijk Regelement van de vereniging 
aangepast aan de nieuwe statuten en vastgesteld op de komende jaarvergadering in april. 
Ook zal het bestuur zich komend seizoen verdiepen in de gevolgen voor onze vereniging en 
hulpverlening van de Veldnorm Evenementenzorg zoals die door de KNV EHBO is 
gepresenteerd. 
 
Na de zomervakantie wordt gestart met de nieuwbouw van het integrale kindcentrum 
Berkelwijk. Hierin komen twee basisscholen, De Heerd en De Holm, en een voorziening voor 
buitenschoolse opvang. Na intensief overleg met scholenstichting Voila is duidelijk geworden 
dat de EHBO vereniging ook in de toekomst lokalen kan blijven huren in het nieuwe pand en 
over een eigen opslagruimte voor de materialen kan beschikken. De oplevering van het 
complex wordt verwacht in de loop van 2020. Tijdens de bouw blijft de huidige Heerd staan, 
zodat een tussentijdse verhuizing niet nodig is. Wel zullen er bouwhekken worden geplaatst 
wat gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van een fietsenstalling en bereikbaarheid 
van de ingang. 
 
Een zeer belangrijk onderwerp dat ik graag aan de orde stel is de bestuurssamenstelling: 
komende jaarvergadering zullen, na vele jaren trouwe dienst, penningmeester Erik van der 
Donk en coördinator inkoop Bert van Kleef hun functie neerleggen. Ook de functie van 
coördinator evenementen, nu ad interim ingevuld door Jeff de Vries, is vacant. Tot op heden 
zijn er nog geen leden gevonden om hen op te volgen. 
Met nadruk vraag ik ieder lid na te denken om zich beschikbaar te stellen voor een van deze 
functies. Een functieomschrijving is beschikbaar. Een vereniging zoals de onze kan niet 
functioneren zonder een volwaardig bestuur. Voor meer informatie kun je terecht bij 
ondergetekende. 
 
Zoals je in bovenstaande kunt lezen is het bestuur, met ondersteuning van enkele leden, 
druk op voor- en achtergrond. 
Het kost veel van hun vrije tijd, maar het is goed om dit samen voor onze vereniging te doen! 
Als voorzitter prijs ik mij gelukkig dat zoveel leden bereid zijn de vereniging te ondersteunen 
door zich beschikbaar te stellen voor hulpverlening tijdens Leusdense evenementen.  
 
Ik wens iedereen een mooie zomerperiode en graag tot ziens in het volgende seizoen! 
 
Rita van den Biggelaar 
Voorzitter 
 
  



 

Pagina 6 van 36 

 Betaling contributie seizoen 2019-2020 

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de manier waarop je jouw contributie wil 
voldoen. Hierbij zijn de volgende twee mogelijkheden: 
 

• Zelf overmaken = € 40,00 
 
Hierbij maak je zelf het geld over op IBAN rekening NL05 RABO 0107 1856 44 t.n.v. 
afdeling Leusden van de Koninklijke. Vermeld a.u.b. je naam en diplomanummer bij 
het overboeken. 
 
Het bedrag dient uiterlijk 1 november 2019 op onze rekening te zijn bijgeschreven. 
Anders zijn we genoodzaakt om € 1,50 administratiekosten in rekening te brengen. 

 
• Automatische incasso = € 38,50 

 
Hiervoor dien je een incasso-machtiging te ondertekenen. Deze kan je aanvragen 
door een mail te sturen naar penningmeester@ehbo-leusden.nl, die ervoor zal 
zorgen dat het machtigingsformulier bij de eerstvolgende les aanwezig is. 
 
Indien je reeds een incasso-machtiging hebt afgegeven, hoef je dit niet nogmaals te 
doen. 
De machtiging blijft geldig, totdat je de machtiging intrekt. Dit kun je doen door dit 
schriftelijk (per email of per post) te melden aan de penningmeester. 
 
De incasso zal omstreeks 1 november 2019 van je rekening worden afgeschreven. 
Hierbij ben je zelf verantwoordelijk, dat er voldoende geld op jouw rekening staat om 
deze incasso af te schrijven. Anders zijn we genoodzaakt om € 1,50 
administratiekosten in rekening te brengen.  

 
Wil je graag een rekening voor declaratie bij werkgever of verzekeringsmaatschappij? 
Vraag deze dan aan, door een mail naar te sturen naar penningmeester@ehbo-leusden.nl. 
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 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2019 

Aanwezig: Bestuursleden 
Rita van den Biggelaar, Erik van der Donk, Karin Barten, Bert van Kleef, 
Marc Vrijhoef (notulen) 
 
Ereleden 
Jan Bergsma en Henk Kroeders 
 
Leden van Verdienste 
Jeff de Vries en Astrid Commissaris 
 
Docenten 
Mirjam Appelo en Jenneke Grootenhuis 
 
Sponsoren 
Erik Eikelboom namens de Firma Eikelboom en De Bondt 
Astrid van Ekeren en Roeland Tameling namens de Rabobank 
 
Overige leden 
Lizette Patist, Tonny Kroeders, Petra Haak-Bloem, Bep Houtveen-van 
Valkengoed, Reinie Boersen, Sjaak van der Meer, Gijs de Kruijff, Anja van 
Veenendaal-Blok, Pieter Nieuwelink, Richard Hol, Willeke Traa, Sitty van de 
Pijpekamp  
 

Afmeldingen:  Ereleden 
Géke de Boer  
 
Sponsoren 
Roos van der Spek namens AFAS Foundation 
 
Overige leden 
Threes Verhoef, Michiel Stevens, Leonoor van Muijden, Bert Bruins, 
Angelique van Houwelingen, Herman Brouwer en Tineke van Barreveld,  

 
1. Opening 

 
Voorzitter Rita van den Biggelaar opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle 
aanwezigen van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de KNV EHBO 
afdeling Leusden. Dit is de eerste ALV onder onze nieuwe afdelingsnaam naar aanleiding 
van de statutenwijziging die recentelijk op 28 maart 2019 heeft plaatsgevonden. 
 
Een aantal sponsoren zullen rond 20.45 uur aanschuiven voor de overhandiging van hun 
bijdrage naar aanleiding van de Matchbeurs 2018. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter 
 
De secretaris noemt de leden die zich hebben afgemeld hebben voor deze vergadering. Zie 
hiervoor het begin van deze notulen. 
 
Vanuit de aanwezige leden komen geen mededelingen, maar de voorzitter wil graag een 
aantal onderwerpen ter sprake brengen. 
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A: AED Leusden doet mee 
Afgelopen jaar hebben wij als EHBO vereniging samen met de Stichting AED Leusden doet 
mee en de EHBO vereniging uit Achterveld regelmatig overleg gehad met de gemeente over 
een hartveilig Leusden. Hierbij hebben we ervaren dat onze burgemeester Gerolf 
Bouwmeester een warm pleitbezorger is als het over dit onderwerp gaat. 
 
Resultaat is dat er door de gemeenteraad goedkeuring is gegeven voor een bijdrage van 
€ 30.000,00 aan de Stichting AED Leusden doet mee. Dit geld zal ingezet worden voor de 
aanschaf van 18 AED’s om zo een goede dekking van AED’s in Leusden te bewerkstelligen. 
 
Onze vereniging ontvangt samen met Achterveld een bedrag van € 5.000,00. Dit zal geld zal 
volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld worden over deze twee verenigingen. Dit geld 
zal worden gebruikt om nog meer mensen te stimuleren om een basiscursus Reanimatie en 
AED te volgen en zo het aantal Burgerhulpverleners in Leusden te verhogen. 
 
Een variant zal zijn dat wij een deel van dit geld ook zullen besteden om de minder 
daadkrachtige in onze samenleving de mogelijkheid te bieden om een basiscursus 
Reanimatie en AED te laten volgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Voedselbank waarbij 
de eerst contacten reeds zijn gelegd. Het initiatief ligt hierbij wel bij de instelling zelf om een 
inventarisatie te maken. Zodra die er is kunnen ze contact met ons opnemen voor het maken 
van vervolgafspraken. 
 
Mochten leden signalen ontvangen dat ze mensen kennen die ook een basiscursus 
Reanimatie en AED zouden willen volgen, maar dit om financiële redenen niet kunnen 
bekostigen dan kunnen deze mensen contact opnemen met onze vereniging via e-mail 
reanimatie@ehbo-leusden.nl. 
 
Daarnaast zullen we een deel van het geld ook gebruiken voor de aanschaf van materiaal en 
versnelde vervanging van volwassen reanimatiepoppen. 
 
B: Basiscursus EHBO 
Op dinsdag 26 maart hebben 15 cursisten deelgenomen aan examen voor het 
eenheidsdiploma EHBO. Hiervan zijn er 14 geslaagd en zal één persoon op 17 april nog een 
herexamen afleggen. 
Normaliter is het gebruikelijk dat de geslaagden hun diploma op de ALV uitgereikt krijgen, 
maar omdat de datum van het examen en ALV erg kort op elkaar volgen en we niet de 
garantie hadden dat de diploma’s op tijd binnen zouden zijn hebben we besloten om de 
uitreiking van de diploma’s op een ander moment te doen. Dit zal gebeuren op donderdag 25 
april in De Heerd. Alle leden zijn hierbij van harte welkom om dit samen met de geslaagden 
te vieren. 
 
Ten tijde van deze ALV waren de diploma’s van de geslaagden inderdaad nog niet binnen. 
 
C: Instructeur Basiscursus EHBO 
Onze instructeur Ton Arbon, die een aantal jaren de basiscursus EHBO heeft gegeven, heeft 
te kennen gegeven weer terug te keren naar zijn oude werkgever. Dit betekent dat we voor 
het komende seizoen nog op zoek zijn naar een nieuwe instructeur voor de basiscursus 
EHBO. We zijn in overleg met een mogelijke opvolger. Nadere informatie volgt zodra we 
duidelijkheid hebben. 
 
We hadden Ton graag tijdens deze ALV willen bedanken, maar hij geniet van een vakantie. 
Tijdens de uitreiking van de diploma’s op 25 april zullen we op gepaste wijze afscheid nemen 
van Ton. 
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3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken behoudens de afmeldingen voor de vergadering. 
 

5. Jaarverslagen 
 
De secretaris (Marc Vrijhoef), de penningmeester (Erik van der Donk), de coördinator 
hulpverlening (Jeff de Vries) en de coördinator diploma’s en verlengingen (Karin Barten) 
hebben het jaarverslag van 2018 ter inzage meegestuurd met de uitnodiging voor de 
vergadering samen met de agenda voor de AV. 
 
De verslagen worden goedgekeurd en zullen ook weer terug te vinden zijn in het Gele Boek. 
 

6. Financiën, jaarstukken 2018, verslag van de kascontrole en benoeming van 
kascontrole commissie voor 2019 

 
Erik geeft een toelichting op het financieel verslag. We hebben afgelopen jaar een winst 
behaald van € 4.319,35. Dit wordt met name veroorzaakt door diverse donaties die we 
hebben ontvangen. Ook is er door onze instructeurs van de vervolgcursus EHBO op een 
creatieve manier bespaard op de inhuur van LOTUS slachtoffers. Als laatste heeft het vooraf 
laten overmaken van de cursuskosten voor de reanimatielessen bijgedragen aan deze winst. 
 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 
 
De kascontrolecommissie bestaande uit Pieter Nieuwelink en Tineke van Barreveld heeft de 
financiën in orde bevonden. Jan Bergsma was reserve lid. Aan de penningmeester wordt 
decharge verleend. 
 
De kascontrole commissie zal volgend jaar bestaan uit Jan Bergsma en Pieter Nieuwelink. 
Tonny Kroeders is reserve. 
 

7. Begroting en vaststellen van de contributie voor 2019-2020 
 
Er komt een vraag waarom de kosten AED voor 2020 iets hoger begroot zijn dan voor 2019. 
Dit betreffen de kosten voor de twee eigen AED’s van de vereniging die ingezet worden bij 
onze inzetten voor hulpverlening. 
We hebben in 2018 de accu’s en pads van deze twee AED’s vervangen, omdat ze beiden de 
einddatum hadden bereikt. Hiervoor sparen we elk jaar een deel, maar aangezien de kosten 
van deze onderdelen ook stijgen is er een iets hoger bedrag begroot. 
 
Ook voor komend jaar worden kosten voor de basiscursus niet begroot, omdat we niet weten 
of er een basiscursus zal zijn. De begroting wordt goedgekeurd. 
 
Omdat we in 2018 een ruime winst hebben behaald is het voorstel om de contributie voor 
komen seizoen 2019 – 2020 niet te verhogen. De contributie blijft op € 40,00. Bij 
automatische incasso zal dit verlaagd worden met € 1,50. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
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8. Bestuursverkiezingingen 
 
Voorzitter Rita van den Biggelaar is aftredend en herkiesbaar voor nog één periode van 3 
jaar. Er zijn geen andere kandidaten en alle aanwezigen gaan akkoord. 
 
Rita vraagt ook met klem aandacht voor de veranderingen in het bestuur tijdens de ALV in 
2020. Dan zullen Erik en Bert aftreden als respectievelijk penningmeester en inkoper 
algemeen. Beiden zullen definitief niet herkiesbaar zijn. Op dit moment vervult Jeff de functie 
van coördinator hulpverlening, maar doet dit op interim basis. 
 
Het is een algemene trend dat het steeds moeilijker lijkt te worden om vrijwilligers te vinden 
voor bestuursfuncties. De noodzaak voor het opvullen van genoemde functies wordt 
nogmaals benadrukt en er wordt daarom ook een beroep gedaan op de leden om hun ogen 
en oren open te houden en een signaal af te geven aan het bestuur als ze een geschikte 
kandidaat zouden weten of zelf hier interesse in hebben. De nieuwe kandidaat komt voor elk 
van de functies in een gespreid bedje terecht. 
 

9. Jubilarissen 
 
We hebben dit jaar maar liefst vier jubilarissen. Dit zijn Reinie Boersen 40 jaar, Willeke Traa 
25 jaar, Jeff de Vries 12,5 jaar, Richard Hol 12,5 jaar. Normaal zijn er afgevaardigden van 
het Districht Utrecht aanwezig om de onderscheidingen uit te reiken, maar door andere 
verplichtingen hebben we als bestuur goedkeuring gekregen om dit zelf te doen.  
 
Alle jubilarissen worden door Rita persoonlijk toegesproken en in het zonnetje gezet. Reinie 
ontvangt de Zilveren medaille + insigne (40 jaar), Willeke de Zilveren draagpenning + insigne 
(25 jaar) en Jeff en Richard een bos bloemen (12,5 jaar). 
 

10. Rondvraag 
 
Willeke geeft aan alle vrijwilligers die de vereniging draaiende houden haar complimenten. 
 
Het inschrijven voor de herhalingslessen zal in het komend seizoen gecontinueerd worden. 
Iedereen kan dus weer zelf bepalen op welke data zij de herhalingsles willen volgen. Nadere 
informatie volgt in het komende Gele Boek. 
 
Sitty vraagt waarom er gekozen is om de naam van onze afdeling te veranderen van 
Hamersveld in Leusden. Er wordt nogmaals een korte toelichting gegeven hoe dit proces 
vorig jaar is begonnen en recentelijk is afgerond. 
 

11. Overhandiging bijdrage van sponsoren n.a.v. de Matchbeurs 2018 
 
Tijdens de Matchbeurs 2018 hebben we drie mooie matches gesloten met AFAS 
Foundation, Rabobank en de Firma Eikelboom & De Bondt. Van bijna elk bedrijf zijn 
vertegenwoordigers uitgenodigd om hun bijdrage te overhandigen. 
 
Via AFAS Foundation hebben we twee banners (vlaggen) gesponsord gekregen. In eerste 
instantie zou het maar om één vlag gaan, maar uiteindelijk mochten we er twee aanschaffen. 
Helaas is er niemand aanwezig om ze te overhandigen. 
 
Via het Coöperatiefonds van de Rabobank hebben we een tweede Junior reanimatiepop 
gesponsord gekregen. De eerste Junior reanimatiepop is ook mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne die in 2018 is gehouden. Namens de 
Rabobank is Roeland Tameling aanwezig om de pop te overhandigen. Roeland houdt een 
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korte toespraak over het Coöperatiefonds en hij wil graag de poppen aan ons als leden 
overhandigen. 
 
Om te bepalen aan wie dat zal worden wordt er een kort “Hooligan-dansje” gehouden en 
diegene die dit het meest swingend doet is de winnaar. Sitty van de Pijpekamp is de 
gelukkige en krijgt uit handen van Roeland de Junior reanimatiepop overhandigd. 
Daarna geeft Marc Vrijhoef een korte uitleg over het verschil tussen reanimeren bij een 
volwassen persoon en een kind gevolgd door een demonstratie. Hierna wordt Roeland 
gevraagd of hij dit zelf wil proberen om te ervaren hoe het voelt om iemand te reanimeren. 
 
Als laatste vindt de overhandiging plaats van de vier trainingspakken voor onze volwassen 
reanimatiepoppen. Erik Eikelboom van de Firma Eikelboom & De Bondt overhandigt dit door 
het aankleden van een volwassen reanimatiepop met een trainingspak waarop het logo van 
de Firma Eikelboom & De Bondt staat. 
 

12. Sluiting 
 
De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten. 
 
Hierna volgt een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
 

 
 

Onze vier volwassen reanimatiepoppen worden voorzien van een nieuw 
trainingspak gesponsord door firma Eikelboom & de Bondt 
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 Jaarverslag penningmeester 2018 

Voor het jaar 2018 was geen winst of verlies begroot. Toch is in totaal een winst van 
€ 4.319,35 gerealiseerd, ondanks het teruglopende ledenaantal. De winst is voornamelijk 
gerealiseerd door besparing op kosten van LOTUS, een tweetal basiscursussen, de actieve 
hulpverlening en het vooraf laten overmaken van de cursuskosten voor de reanimatielessen. 
Ook is dit jaar meer verbandmateriaal verkocht dan verwacht. 
 
De vereniging heeft in 2018 € 1364,- aan donaties ontvangen van Eikelboom & de Bondt, 
Rabobank Clubkas campagne, Afas, Bert van Kleef en Bep Pot. De donaties bestonden aan 
de ene kant uit contante bedragen, aan de andere kant uit materiele bijdragen, met name via 
de jaarlijkse Leusdense Matchbeurs: twee gevulde rugzakken voor de hulpverlening, een 
junior reanimatiepop, vier trainingspakken en twee vlaggen voor de herkenbaarheid van de 
vereniging bij buiten activiteiten.  
 
Een aantal opmerkingen uit financieel 2018: 
 

• Er is in 2018 door onze instructeurs van de vervolgcursus EHBO op een creatieve 
manier bespaard op de inhuur van LOTUS slachtoffers. 
 

• In 2018 zijn er twee basisopleidingen gestart; in februari en in november. De 
beginnerscursus wordt niet mee begroot, omdat het ieder jaar onzeker is of er 
voldoende inschrijvingen zijn om deze door te laten gaan. 

 
• Er is in 2018 meer verbandmateriaal verkocht dan verwacht, doordat onze vereniging 

het verbandmateriaal goedkoper kan leveren dan de gemiddelde drogisterij. Hierbij 
hartelijk dank aan de kopers en de inzet van onze commissaris materiaal. 

 
• Het cursusgeld voor de reanimatie opleiding en de reanimatie herhalingslessen dient 

sinds 2018 na aanmelding vooraf via de bank voldaan te worden i.p.v. contant op de 
lesavond. Hierdoor zijn er minder afzeggingen of afwezigheid van cursisten. De 
lessen zijn effectiever gevuld en de opbrengsten hoger dan begroot. 
 

Op dit moment zijn er 48 leden die hun contributie via automatische incasso betalen. Hopelijk 
neemt dit aantal verder toe. Voordeel voor de leden is een lagere contributie en de betaling 
gaat automatisch. 
 
Erik van der Donk 
Penningmeester 
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 Financieel verslag 2018 

 
 

Omschrijving uitgaven raming 2018 boeking 2018 verschil

A. Huisvestingskosten
400 Huur 850,00 820,00 30,00

Totaal Huisvestingskosten 850,00 820,00 30,00

B. Organisatiekosten
401 Drukwerk 10,00 7,80 2,20

402 Porti 10,00 11,62 -1,62

403 Telefoon 50,00 30,00 20,00

404 Verzekering 75,00 71,03 3,97

410 KNV contributie 500,00 367,45 132,55 note 1)

411 bestuurskosten (o.a. vergaderkosten) 700,00 500,00 200,00 note 2)

417 materiaal/opslagkosten 25,00 105,94 -80,94 note 3)

412 Vakliteratuur 20,00 43,95 -23,95

414 Representatiekosten 175,00 150,36 24,64

413 Administratiekosten 160,00 180,44 -20,44

416 Automatiseringskosten 230,00 285,52 -55,52 note 4)

420 Afschrijvingskosten 100,00 0,00 100,00 note 5)

Totaal Organisatiekosten 2.055,00 1.754,11 300,89

C. Kosten van activiteiten
470 Inkoop verbandmiddelen t.b.v. verkoop 110,00 182,30 -72,30 note 6)

471 Oranje Kruisboekjes (lesboeken) 0,00 436,40 -436,40 note 7)

472 Kosten verband tbv assistentieverlening / les 650,00 1.194,10 -544,10 note 8)

450 Diploma- en examenkosten 400,00 2.798,85 -2.398,85 note 7)

460 Lotuskosten 350,00 114,19 235,81 note 9)

461 Wedstrijdkosten 0,00 0,00 0,00

440 Aankoop koffie, frisdrank e.d. 175,00 136,13 38,87

441 Kosten vrijwillige medewerkers 1.200,00 1.241,48 -41,48

462 Kosten bijzondere avonden 200,00 137,64 62,36

463 Kosten 60-jarig jubileum 0,00 0,00 0,00

464 Kosten 75-jarig jubileum 100,00 100,00 0,00

480 Kosten AED 100,00 418,20 -318,20 note 10)

490 Kosten reanimatielessen 1.600,00 2.264,14 -664,14 note 11)

Totaal kosten van activiteiten 4.885,00 9.023,43 -4.138,43
Totaal uitgaven 7.790,00 11.597,54 -3.807,54

FINANCIEEL VERSLAG 2018
UITGAVEN
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Omschrijving inkomsten raming 2018 boeking 2018 verschil

E. Inkomsten organisatie
800 Rente 50,00 2,15 -47,85 note 12)

Totaal inkomsten organisatie 50,00 2,15 -47,85

F. Inkomsten uit activiteiten
830 Assistentieverlening 2.600,00 3.462,58 862,58 note 13)

820 Cursusgeld (EHBO) 0,00 4.590,00 4.590,00 note 7)

811 verkoop verbandmiddelen en boeken 140,00 318,05 178,05 note 6)

890 Inkomsten reanimatielessen 2.200,00 3.630,00 1.430,00 note 14)

Totaal inkomsten activiteiten 4.940,00 12.000,63 7.060,63

G. Overige inkomsten
840 Contributie 2.800,00 2.550,00 -250,00 note 1)

850 Giften 0,00 1.364,11 1.364,11 note 15)

880 AED 0,00 0,00 0,00

Totaal overige inkomsten 2.800,00 3.914,11 1.114,11
Totaal inkomsten 7.790,00 15.916,89 8.126,89

Note 13) Meer nieuwe evenementen

Note 2) Minder extra vergaderingen gedeclareerd

Note 3) Uitgaven voor poppenkast

INKOMSTEN

Note 5) Geen afschrijvingskosten meer

Note 10) Vervangen accu's en pads AED's

Note 1) Teruglopend leden aantal

Note 6) Meer verband verkocht dan begroot

Note 8) Aanschaf 2 vlaggen, longen en rugzak voor AED

Note 9) Bezuinigd op inhuur LOTUS door onze kader instructeurs

Note 11) Aanschaf longen

Note 15) Giften van Eikelboom & de Bondt, Rabobank Clubkas campagne, Bert, Bep Pot en Afas

Note 4) Kosten nieuwe website

Note 7) 2 basis cursussen

Note 14) Meer reanimatielessen, minder afzeggingen en prijsverhoging

Note 12) Teruglopend rentepercentage spaarrekening
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  HUISVESTING (A) 820,00   ORGANISATIE (E) 2,15
  
  ORGANISATIE (B) 1.754,11   ACTIVITEITEN (F) 12.000,63
  
  ACTIVITEITEN (C) 9.023,43   OVERIGE INKOMSTEN (G) 3.914,11
    
  SALDO OVERSCHOT 4.319,35   SUBSIDIE 0,00  
   
  
 TOTAAL 15.916,89   TOTAAL 15.916,89

 

  

  INVENTARIS 0,00   EIGEN VERMOGEN 10.315,29
  
  VOORRADEN 102,01   RESERVERINGEN 2.776,31
  
  VOORUIT BETAALDE 0,00   VOORUIT ONTVANGEN 2.329,50
  KOSTEN   CONTRIBUTIES

  VORDERINGEN 745,50

  Kas 122,65   TE BETALEN POSTEN 1.905,04
  Rabo Bank rekening 6.316,89
  Spaarrekening 10.039,09
  
 TOTAAL 17.326,14   TOTAAL 17.326,14

BALANS PER 31-12-2018

EXPLOITATIEREKENING 2018

  UITGAVEN   INKOMSTEN

  BEZITTINGEN   SCHULDEN
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 Begroting 2020 

 
 

Omschrijving uitgaven raming 2020 raming 2019

A. Huisvestingskosten
 400 Huur 850,00 850,00

Totaal A 850,00 850,00

B. Organisatiekosten
401 Drukwerk 10,00 10,00
402 Porti 10,00 10,00
403 Telefoon 50,00 50,00
404 Verzekering 75,00 75,00
410 KNV contributie 450,00 450,00
411 Bestuurskosten (o.a. vergaderkosten) 530,00 500,00
417 Materiaal/opslagkosten 25,00 25,00
412 Vakliteratuur 40,00 35,00
414 Representatiekosten 175,00 175,00
413 Administratiekosten 160,00 160,00
416 Automatiseringskosten 200,00 180,00
420 Afschrijvingskosten 0,00 0,00

Totaal B 1.725,00 1.670,00

C. Kosten van activiteiten
470 Inkoop verbandmiddelen t.b.v. verkoop 110,00 110,00
471 Oranje Kruisboekjes (lesboeken) 0,00 0,00
472 Kosten verband tbv assistentieverlening / les 700,00 700,00
450 Diploma- en examenkosten 400,00 400,00
460 Lotuskosten 275,00 275,00
461 Wedstrijdkosten 0,00 0,00
440 Aankoop koffie, frisdrank e.d. 175,00 175,00
441 Kosten vrijwillige medewerkers 1.000,00 1.000,00
462 Kosten bijzondere avonden 200,00 200,00
463 Kosten 60-jarig jubileum 0,00 0,00
464 Kosten 75-jarig jubileum 100,00 100,00
480 Kosten AED 100,00 75,00
490 Kosten reanimatielessen 1.600,00 1.600,00

Totaal C 4.660,00 4.635,00
Totaal uitgaven 7.235,00 7.155,00

BEGROTING 2020

UITGAVEN
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raming 2020 raming 2019

E. Inkomsten organisatie
800 Rente 0,00 20,00

Totaal E 0,00 20,00

F. Inkomsten activiteiten
830 Assistentieverlening 2.600,00 2.600,00
820 Cursusgeld (EHBO) 0,00 0,00
811 Verkoop verbandmiddelen en boeken 135,00 135,00
890 Inkomsten reanimatielessen 2.200,00 2.100,00

Totaal F 4.935,00 4.835,00

G. Overige inkomsten
840 Contributie 2.300,00 2.300,00
850 Giften 0,00 0,00
880 AED 0,00 0,00

Totaal G 2.300,00 2.300,00
Totaal inkomsten 7.235,00 7.155,00

 

HUISVESTING (A) 850,00 ORGANISATIE (E) 0,00

ORGANISATIE (B) 1.725,00 ACTIVITEITEN (F) 4.935,00

ACTIVITEITEN (C) 4.660,00 OV. INKOMSTEN (G) 2.300,00

 SUBSIDIE 0,00

TOTAAL 7.235,00 TOTAAL 7.235,00

UITGAVEN INKOMSTEN

RECAPITULATIE KOSTEN BEGROTING 2020

INKOMSTEN
omschrijving inkomsten
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 Jaarverslag secretariaat 2018 

Het jaar 2018 was niet alleen voor het secretariaat een druk jaar, maar ook voor de overige 
bestuursleden. Dit werd met name veroorzaakt door diverse wisselingen in het bestuur en 
het herverdelen van bepaalde taken. Daarnaast kwamen er een aantal belangrijke 
onderwerpen op ons pad die de nodige capaciteit van ons hebben gevraagd. 
 
Met betrekking tot de ledenadministratie is het volgende te melden: 
 

aantal leden per 31-12-2017 76 aantal nieuwe leden in 2018   3 
aantal opzeggingen in 2018   9 aantal leden per 31-12-2018 70 
  aantal ereleden en kaderleden 10 

 
De afdeling heeft vier ereleden en zes kaderleden: Henk Kroeders en Nanna Walen zijn 
instructeur bij de reanimatie lessen. Ton Arbon geeft de lessen aan deelnemers van de 
basiscursus. Mirjam Appelo en Jenneke Grootenhuis verzorgen de herhalingslessen EHBO. 
Threes Verhoef is naast lid ook een gediplomeerde Lotus. 
 
Vanaf 2008 is het ledenbestand:  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
105 115 121 127 116 96 82 81 81 76 70 

 
In 2018 heeft de volgende bestuurswisseling plaatsgevonden: 
 

 Tot april 2018 Vanaf april 2018 
   
Rita van den Biggelaar Voorzitter & Coördinator Reanimatie Voorzitter & Coördinator Reanimatie 
Marc Vrijhoef Coördinator Hulpverlening Secretaris 
Erik van der Donk Penningmeester Penningmeester 
Karin Barten Coördinator externe contacten Coördinator diploma’s & verlengingen 

en externe contacten 
Bert van Kleef Coördinator Inkoop Coördinator Inkoop 
Anja van Veenendaal Secretaris Afgetreden 
Nanouschka Osenga Coördinator diploma’s & verlengingen Afgetreden 
Johan van den Berg Coördinator Materiaal Afgetreden 

 
• De functie van Nanouschka Osenga is ondergebracht bij Karin Barten 
• De functie van Johan van den Berg is overgenomen door Herman Brouwer 
• De functie van Anja van Veenendaal is overgenomen door Marc Vrijhoef 
• De functie van Marc Vrijhoef is overgenomen door Jeff de Vries 

 
De taken die Jeff en Herman uitvoeren zijn gedelegeerde bestuurstaken. Dit betekent dat zij  
geen deel uitmaken van het bestuur en ook niet aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. 
Zij voeren hun taak uit onder verantwoording van een bestuurslid waarbij Herman onder Erik 
valt en Jeff onder Marc. Daarnaast treedt Jeff ook op als adviseur van onze vereniging  
 
Door de wisselingen in het bestuur en het herverdelen van taken is het bestuur in aantal 
teruggegaan van 8 naar 5 bestuursleden. 
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Er werd door het bestuur in 2018 tien keer vergaderd. Een ruime actielijst, met in- en externe 
zaken werd afgewerkt in goede samenwerking met alle bestuursleden. Sommige zaken 
werden in een kleine commissie afgehandeld en naderhand in de bestuursvergadering 
besproken. Hieronder een kleine greep uit de werkzaamheden van 2018. 
 
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Per 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Alle instanties die persoonsgegevens 
vastleggen moeten hier officieel toestemming voor vragen of dit akkoord is. Vanaf februari 
2018 zijn we als bestuur hier bijna het hele jaar druk mee geweest om dit voor onze 
vereniging in orde te maken en onze vereniging “AVG proof” te maken. 
Er is onder andere een nieuw privacybeleid geschreven, ondertekening van e-mails van 
bestuursleden zijn aangepast en het versturen van e-mails aangescherpt. Daarnaast zijn 
voor de bestaande samenwerkingsverbanden met de Hartstichting, HartslagNu en de 
landelijke KNV nieuwe overeenkomsten opgesteld die voldoen aan de AVG wetgeving. 
Een laatste stap in dit hele proces is dat aan alle leden gevraagd is of zij akkoord gaan met 
de gegevens die de vereniging van hen vastlegt. 
 
Statutenwijziging 
 
Naast de nieuwe AVG wetgeving heeft ook de statutenwijziging in 2018 veel extra werk 
opgeleverd. De aanleiding voor deze statutenwijziging komt vanuit de landelijke KNV EHBO 
waarbij wij zijn aangesloten. De landelijke KNV is een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid en volgens de wet moeten alle aangesloten afdelingen zich uniformeren 
aan de landelijke vereniging. Aangezien onze statuten sterk verouderd waren betekende dit 
dat wij ook onze statuten hebben moeten laten aanpassen. Tevens hebben we het voorstel 
gedaan om onze afdelingsnaam te veranderen van Hamersveld in Leusden. Hiervoor zijn in 
november en december twee extra ledenvergaderingen uitgeschreven waarbij de 
vergadering akkoord is gegaan met de wijzigingen. 
 
Samenwerking met HartslagNu 
 
Sinds 2017 is de gemeente Leusden aangesloten bij het landelijk alarmeringssysteem 
HartslagNu, waardoor aangemelde burgerhulpverleners worden gewaarschuwd als in hun 
omgeving een hartstilstand plaats vindt. Lid Tonny Kroeders beheert het Leusdense gedeelte 
van dit digitale systeem. 
 
Samenwerking met Stichting ‘AED Leusden doet mee’ 
 
De EHBO vereniging is inhoudelijk adviseur van deze stichting die tot doel heeft om het 
aantal AEDs in Leusden uit te breiden om tot een goede en verantwoorde spreiding van 
deze levensreddende apparaten te komen. Jeff de Vries, Tonny Kroeders en Rita van den 
Biggelaar vervullen de adviesfunctie. 
In 2018 hebben er verschillende activiteiten plaats gevonden in Leusden om geld in te 
zamelen voor dit doel. Meerdere leden van onze vereniging hebben daaraan bijgedragen. 
Er is circa € 9.000,- opgehaald. De verwachting is dat ook de gemeente Leusden een 
projectsubsidie gaat verstrekken in 2019. 
Burgemeester Bouwmeester heeft op 3 november 2018 de reanimatiecursus gevolgd bij 
onze vereniging en is een warm pleitbezorger van de stichting in woord en daad! 
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Rabobank Clubkas Campagne 
 
In het voorjaar van 2018 heeft de Rabobank Clubkas Campagne regio Eemland plaats 
gevonden. Hier heeft onze vereniging voor de eerste keer aan deel genomen en daarbij een 
publiciteitsactie gestart via social media. Het resultaat was een prachtig bedrag van  
€ 869,61. Dit is aangewend om een nieuwe Junior reanimatiepop aan te schaffen. 
 
Matchbeurs 2018 
 
Voorzitter Rita van den Biggelaar en Lid van Verdienste Jeff de Vries waren in november 
aanwezig bij dit jaarlijkse Leusdens evenement. Dankzij deze deelname zijn er vier matches 
gesloten: 
 

• Match 1: Trainingspakken voor volwassen reanimatiepoppen 
Tim de Bondt van Bureau Eikelboom & De Bondt schenkt 4 nieuwe trainingspakken met zijn 
bedrijfslogo voor de vier volwassen reanimatiepoppen. Als tegenprestatie worden de 
verbandmiddelen bij zijn bedrijf gecontroleerd. 
 

• Match 2: Banners met EHBO logo 
Afas Foundation schenkt twee banners met EHBO logo om de EHBO post goed aan te 
kunnen geven bij buiten evenementen. In eerste instantie zou het om één banner gaan, 
maar na afloop heeft Afas Foundation besloten om twee banners te schenken. Als 
tegenprestatie controleren en vervangen wij de EHBO koffers bij Afas. 
 

• Match 3: Junior reanimatiepop 
Tijdens de Matchbeurs is de vereniging wederom benaderd door het Coöperatiefonds 
Rabobank en heeft deze organisatie aangegeven onze vereniging vanuit het 
Coöperatiefonds Rabobank een tweede Junior reanimatiepop te schenken. (2019) 
 

• Match 4: EHBO ondersteuning bij uitjes 
Dit is eigenlijk een “omgekeerde” match waarbij wij niet de vragende partij zijn. De 
Zonnebloem, afdeling Leusden, heeft ondersteuning van ons gevraagd bij 3 tot 4 uitjes per 
jaar. Vaak is dit op doordeweekse dagen. Een aantal leden van onze vereniging heeft 
aangegeven bereid te zijn om zich hiervoor op te geven. Wij bieden onze diensten aan tegen 
een gereduceerd tarief. Als tegenprestatie zal De Zonnebloem onze vereniging promoten. 
 
Huisvesting 
 
In 2018 hebben we meerdere malen overleg gehad met Scholenstichting Voila en de 
Gemeente Leusden over de consequenties voor onze vereniging als basisschool De Heerd 
wordt vervangen door een multifunctioneel school- en kinderopvangcomplex. 
Contactpersoon hierbij is bestuurslid Karin Barten.  
Op de tekeningen van het nieuwe pand is voor onze vereniging een aparte ruimte 
ingetekend voor de opslag van onze materialen. De planning is dat in de zomer 2019 
begonnen wordt met de sloop van de naastgelegen sporthal en het bijgebouw. Daarna zal er 
begonnen worden met de nieuwbouw waarbij de planning is dat met ingang van het 
schooljaar 2020/2021 het nieuwe pand in gebruik genomen zal worden. Tot zolang blijft het 
huidige pand in gebruik en hebben we (gelukkig) niet te maken met verhuizing naar een 
tijdelijke locatie. 
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Naast deze acties hebben o.a. ook de volgende werkzaamheden plaatsgevonden: 
• Evaluatie gesprekken met de instructeurs 
• Evaluatie met de Kofferbeheerders 
• Bijwonen van de Districts- en de Rayonvergadering van de KNV EHBO 
• Bijwonen van diverse informatieavonden voor verenigingen 

 
Het bestuur bedankt alle medeleden, die zich het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, 
voor de vereniging hebben ingezet. 
 
Marc Vrijhoef 
Secretaris 
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 Jaarverslag coördinator hulpverlening 2018 

Het jaar 2018 is qua hulpverleningen een jaar geweest met een groot aantal aanvragen.  
Het was ook een jaar, waar de bekende evenementen terugkeerden. De vereniging is blij 
met onze "vaste klanten". En dankzij de inzet van de leden, die zich beschikbaar stelden 
voor de hulpverlening bij evenementen, waarderen zij onze vereniging als geheel enorm. 
Daarom blijven zij graag gebruik maken van onze diensten. Dat levert dus een win-win-
situatie op voor alle betrokken partijen!  
 
Hulpverlening 2018 in vogelvlucht: 

• De vereniging heeft 72 aanvragen gehad om hulp te verlenen bij evenementen, 
hiervan hebben 4 evenementen buiten Leusden plaatsgevonden. In 2017 waren dit 
75 aanvragen; 

• Van deze 72 aanvragen zijn twee evenementen afgelast; 
• Er hebben 24 leden zich 199 maal ingezet bij diverse evenementen; 
• Er is een totale ingezette tijd van 728 uur. In 2017 was dit 898 uur. 

 
Als EHBO-vereniging wordt onze inzet bij verschillende soorten van evenementen in 
Leusden gevraagd, zoals de braderie en kleedjesmarkt op Koningsdag, avondvierdaagse, 
zwemvierdaagse, bouwdorp, VIP Event, intocht van Sinterklaas, halloween, Proef de 
Biezenkamp, Heerlijk Hamershof, evenementen op het Maximaplein en diverse 
(school)sportevenementen, de kidsrun en de dorpsloop.  
 
Naast de terugkerende evenementen hebben we in 2018 ook een aantal nieuwe 
evenementen gehad: 

• Onthulling monument Stirling; 
• Opera IL Bosco Dell Amore; 
• Proef De Biezenkamp in combinatie met de schaatsbaan; 
• Internationale 35+ voetbaltoernooi; 
• Leusden ZeT viert de Lente; 
• Meerdere activiteiten in De Hamershof zoals Springkussenfestival, vaderdag 

Midgetgolf en de Mode en fooddag; 
• Aantal losse (eenmalige) evenementen zoals Opening Sportcentrum Buiningpark, 

Parochie familiedag, 50 jarig jubileum Impala, Dorpsgolf Leusden, Houtdag en 
Winterwandeling op Groot Zandbrink; 

• In 2018 hebben we samengewerkt met de EHBO vereniging van Achterveld bij de 
Koningsspelen en het Schoolvoetbaltoernooi. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij een evenement is het bezit van een geldig EHBO diploma, 
inclusief je identiteitsbewijs, van een hulpverlener. 
De persoon die dit kan controleren is meestal een ambtenaar van de gemeente die de 
evenementenvergunning heeft afgegeven. Hij of zij kan bij een controle hiernaar vragen. Er 
kan ook gevraagd worden dat de inhoud van je koffer en/of rugtas geen materialen bevatten 
die over de houdsbaarheidsdatum zijn. Dit is in 2018 bij de grotere en meerdaagse 
evenementen ervaren en de vereniging heeft complimenten gekregen dat dit in orde was. 
 
Voor de resterende maanden in 2019 staat een groot aantal evenementen op de site. Er is 
keus genoeg en deze aanvragen kunnen alleen tot een goed einde gebracht worden als 
voldoende EHBO-ers zich aanmelden. Ieders medewerking is zeer welkom!  
De bijdragen uit de hulpverlening zijn, naast de contributie, de belangrijkste inkomstenbron. 
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Lees je dit, terwijl jij net bent geslaagd? Weet dan, dat je nooit alleen naar een evenement 
gaat, als jij je via onze site aanmeldt. De coördinator hulpverlening zorgt er voor, dat je altijd 
samen staat met een ervaren EHBO-er. En weet dan ook, dat jij, om te kunnen kijken hoe 
dat nou gaat bij zo'n EHBO-dienst, "boven de sterkte" mee kan draaien. 
Je doet dan niet de dienst, maar kan gewoon ervaren hoe het gaat in de praktijk. Je vergroot 
hiermee niet alleen je eigen vaardigheden, maar je helpt ook om onze vereniging op de kaart 
te blijven houden.  
Ik  wil als laatste iedereen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking gedurende het 
afgelopen verenigingsjaar en voor de inzet bij de vele evenementen.  
 
Op naar het volgende jaar! 
 
Een vereniging zijn we niet alleen, maar een vereniging zijn we met zijn allen! 
 
Jeff de Vries 
Coördinator hulpverlening 
 

 
 

EHBO dienst tijdens Koningsdag 2019 waar we één van onze twee nieuwe banners 
in gebruik hebben genomen gesponsord door AFAS Foundation 
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 Jaarverslag coördinator diploma’s en verlengingen 2018 

Basiscursus EHBO 
 
Onder leiding van Ton Arbon zijn in februari 2018 zes cursisten gestart met de 
basisopleiding. Vijf cursisten hebben examen gedaan op 31 mei 2018 en zijn allemaal 
geslaagd. Op 26 juni hebben zij hun diploma ontvangen. 
Eén cursist heeft wel alle lessen gevolgd, maar besloten geen examen te doen.  
Daarnaast waren er nog drie deelnemers van een andere vereniging die bij ons (her)examen 
deden, waarvan er één geslaagd is. In november 2018 is wederom een basisopleiding 
gestart met 16 deelnemers, waarvan zeven van scouting Cay-Noya. 
 
Verlengingen EHBO diploma’s 
 
Van 25 leden van onze vereniging is in 2018 hun diploma verlengd. 
Er zijn dit jaar zeven personen gewaarschuwd dat er onvoldoende lessen zijn gevolgd. Vier 
leden hebben een competentietoets af gelegd om hun diploma te kunnen verlengen. Van 
drie leden is hun diploma niet meer verlengd. 
Om aan te kunnen tonen dat de competenties beheerst worden, is het belangrijk om alle 
verplichte lessen te volgen. Er kunnen altijd omstandigheden en redenen zijn dat een lid de 
lessen niet volledig kan volgen, bv door verblijf in het buitenland, ziekte of zwangerschap. In 
dit geval is het noodzakelijk dat het bestuurslid coördinatie diploma’s en verlengingen en 
instructeur Mirjam Appelo hiervan op de hoogte zijn, zodat zij bij de tweejaarlijkse diploma 
verlenging en competentie beoordeling hiermee rekening mee kunnen houden.  
 
Cursus reanimatie en AED 
 
In 2018 zijn 16 herhalingslessen en 8 basiscursussen Reanimatie en AED geweest. Deze 
verzorgt onze vereniging als reanimatiepartner van de Hartstichting. In 2018 hebben 72 
cursisten deel genomen aan de basiscursus reanimatie en het certificaat van de Hartstichting 
behaald. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. 91 Personen hebben deel 
genomen aan de herhalingslessen reanimatie en hun certificaat verlengd. 
 
Karin Barten 
Coördinator diploma's en verlengingen 
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 Verbandmiddelen 

Als lid van onze EHBO-Vereniging kun je het hele jaar door met korting verbandartikelen 
bestellen voor uw privé- of werk / BHV EHBO-tas. Wil je hiervan gebruik maken? Neem 
contact op met de Coördinator Materiaal van de vereniging: Herman Brouwer. 
 

 Parkeren bij leslocatie De Heerd 

Door de politie Leusden is de vereniging gewezen op het parkeergedrag tijdens de 
lesavonden in de omgeving van De Heerd. Parkeren buiten de vakken is niet toegestaan en 
kan bij controle een boete opleveren. 
Voor de volledigheid wijzen we je op de parkeerplaats achter de woningen aan de 
rechterkant van de sportzaal aan de Berkelwijk. 
 

 Algemene regels uit het Huishoudelijk Reglement 

Om een en ander binnen onze vereniging soepel te laten verlopen bestaat er naast de 
officiële statuten ook een ‘Huishoudelijk Reglement’. Omdat we als bestuur niet van jullie 
kunnen verwachten, dat je dat uit je hoofd kent, volgen hier de belangrijkste regels en 
richtlijnen. 
 
Contributie 
De voorkeur voor de contributie-inning gaat uit naar een automatische incasso. Dit levert je 
een voordeel van € 1,50 op. Hiervoor kun je de vereniging machtigen (stuur hiervoor een 
berichtje naar penningmeester@ehbo-leusden.nl). Bij de lesavonden zijn 
machtigingsformulieren aanwezig. De contributie wordt dan begin november van je rekening 
afgeschreven. 
Je kunt de contributie ook zelf digitaal overmaken, op IBAN rekening NL05 RABO 0107 
1856 44 t.n.v. afdeling Leusden van de Koninklijke. Dit dient voor 1 november van het 
lopende verenigingsjaar te gebeuren. 
 
Heb je reiskosten gemaakt voor de vereniging? 
Het declaratieformulier kun je vinden op de website www.ehbo-leusden.nl Mail deze ingevuld 
naar de penningmeester om de reiskosten te kunnen declareren 
 
Opzegging lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via email bij het secretariaat te gebeuren 
vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Bij een latere opzegging is de contributie voor 
het daarop volgende jaar verschuldigd. 
Stuur hiervoor een email naar secretaris@ehbo-leusden.nl of een brief naar Vlasland 48, 
3833 CP in Leusden. 
 
Bij de secretaris kun je ook terecht om wijzigingen in je persoonlijke gegevens door te geven, 
zoals bijvoorbeeld email, adresgegevens, telefoonnummer, beschikbaarheid voor 
hulpverlening, etc. 
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Afzeggen lessen 
Ben je verhinderd om naar de lessen te komen, geef dit dan tijdig door aan de Coördinator 
Diploma’s en Verlengingen via diploma@ehbo-leusden.nl of telefoonnummer 06-36392908. 
Bij geen gehoor 06-42074700. 
 
Het volgen van de lessen Reanimatie/AED en competentielessen 1/2/3/4 is verplicht om 
jouw diploma te kunnen verlengen door het Oranje Kruis.  
Iedereen wordt dringend verzocht op de juiste datum de les te komen volgen waarvoor je 
jezelf hebt opgegeven. Zie hoofdstuk 14 over hoe je je kan aanmelden voor de lessen 
komend seizoen. Er zijn géén inhaallessen meer! 
 
De tweejaarlijkse verlenging van het diploma is afhankelijk van de aanwezigheid en actieve 
deelname tijdens de verplichte lessen. Dit wordt beoordeeld door de kaderinstructeurs in 
overleg met het bestuur. Er kunnen altijd omstandigheden en redenen zijn dat een lid de 
lessen niet volledig kan volgen, bv door ziekte, zwangerschap, verblijf in het buitenland etc. 
Indien je niet voldoende aanwezig bent geweest, of niet voldaan hebt aan de gevraagde 
competenties, bestaat de mogelijkheid om eventueel een competentietoets af te leggen. Je 
ontvangt daarvan een persoonlijk bericht. 
 
Hulpverlening 
Hulpverlening bij diverse evenementen in Leusden e.o. versterkt je vaardigheden en levert 
voor de vereniging inkomsten op, zodat de contributie op een laag niveau kan blijven. 
De verwachting van het bestuur is dat elk lid minimaal twee keer per jaar assistentie 
verleent. Bij meerdere keren ontvang je een interessante beloning. Je kunt op die manier je 
contributie of een deel daarvan terug verdienen. 
Aanmelding via de website: www.ehbo-leusden.nl of via evenementen@ehbo-leusden.nl. 
 
Een heel belangrijk aandachtspunt is ook het bij je dragen van je geldige EHBO pasje, 
inclusief je identiteitsbewijs, bij een evenement. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het 
bestuur wil het hier nog even benadrukken. Er kunnen (onaangekondigd) controles 
plaatsvinden op het bij je dragen van je EHBO pasje en identiteitsbewijs. 
De persoon die dit controleert is veelal een BOA van de gemeente die de 
evenementenvergunning heeft afgegeven. Hij of zij kan bij een controle je hiernaar vragen. 
Er kan ook gevraagd worden om aan te tonen dat de inhoud van je koffer en/of rugtas geen 
spullen bevatten die over de datum zijn. 
 
Wellicht ten overvloede 
Het bestuur gaat er van uit dat een lid zich tijdens de hulpverlening representatief, hygiënisch 
en verantwoordelijk gedraagt en zorg draagt voor de inhoud van de verbandkoffers en/of 
rugzakken. De koffers en rugzakken zijn daarom voorzien van een inhoudsindeling en 
gebruiksvoorschrift. Dit geldt ook voor de EHBO tasjes die op de oefenavonden worden 
gebruikt. 
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 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Vanaf die tijd geldt in de hele Europese Unie 
(EUO) dezelfde privacywetgeving. 
 
Hieronder een tweetal belangrijke punten die zijn weggeschreven in ons privacy-beleid. 
Check voor een volledige versie https://ehbo-leusden.nl/over-ons/privacybeleid. 
 
Mag ik als EHBO’er gegevens van een slachtoffer doorgeven aan de 
ambulanceverpleegkundigen? 
Als je persoonlijke informatie hebt over het slachtoffer mag je dit gewoon delen met de 
ambulanceverpleegkundigen. De AVG is pas van toepassing als de informatie wordt 
verwerkt. Dat is of met een computer of op papier als het doel is ze in een database op te 
nemen. In de praktijk geef je mondeling deze informatie door. Dan speelt de AVG niet. Wat 
het ambulancepersoneel met de informatie doen is hun zaak. Daar hoef je je als EHBO’er 
niet druk om te maken. 
 
Mag je als evenementenhulpverlener informatie over slachtoffers registreren? 
Het komt regelmatig voor dat tijdens evenementen gegevens worden bijgehouden door 
EHBO’ers. Voor de EHBO’er op een evenement geldt vertrouwelijkheid. De informatie mag 
niet met derden gedeeld worden. Maar dat staat los van de AVG. De vraag is dan of er 
gegronde redenen zijn om de informatie te bewaren of te verwerken. Soms vraagt een 
vergunningsverlener dat wel. Het is een ingewikkelde vraag of een overheid dat mag 
verwachten van EHBO’ers. Het turven van bepaalde ongevallen is geen probleem, zolang 
het niet te herleiden is tot een specifiek persoon. Mijn advies is: houd niet meer bij dan nodig. 
Minimalistisch zijn, is de sleutel. 
 
De AVG verlangt om binnen een vereniging een Functionaris Gegevensbescherming aan te 
stellen. Binnen onze vereniging is dat onze secretaris Marc Vrijhoef. Mocht je nog vragen 
hebben over de AVG en hoe wij hiermee omgaan kan je contact opnemen via e-mail 
secretaris@ehbo-leusden.nl. 
 
Foto’s, Social Media en privacy 
Veel leden van onze vereniging én de vereniging zelf zijn actief op Social Media, met name 
op Facebook. Regelmatig worden er dan ook enthousiaste berichten en foto’s geplaatst van 
lessen en de hulpverlening bij evenementen. 
 
Hier zijn enkele risico’s aan verbonden: 

1. Privacy 
2. Gevolgen voor andere leden 

 
Ad 1) Privacy: 
Wanneer je er bezwaar tegen hebt dat je gefotografeerd wordt, vragen we je dit kenbaar te 
maken op voornoemde formulier. Is jouw melding daarover niet bekend en/of geregistreerd, 
dan behoudt de vereniging zich het recht voor er van uit te kunnen gaan, dat je akkoord bent 
met gebruik van je foto voor genoemd doel. 
Dit betreft slechts de foto’s die de vereniging plaatst op haar eigen Website, Facebookpagina 
en eventueel in de plaatselijke pers. 
Aan leden die tijdens lessen of hulpverlening foto’s maken en willen plaatsen op hun eigen 
privé Facebookpagina/Tijdlijn vraagt het bestuur uitdrukkelijk dat zij hiervoor toestemming 
vragen aan alle gefotografeerden en de foto’s niet te plaatsen als er geen persoonlijke 
toestemming is verkregen. 
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Foto’s op de Facebook pagina van de vereniging worden altijd door de beheerder (voorzitter) 
geplaatst. Iedereen mag toepasselijke foto’s indienen. 
 
Ad 2) Gevolgen voor andere leden: 
In een cyclus worden lessen met dezelfde inhoud aangeboden op verschillende tijdstippen. 
Soms verschijnen er na een eerste les al foto’s op privépagina’s/tijdlijnen waardoor degenen 
die een les nog moeten volgen al op de hoogte kunnen zijn van de inhoud daarvan. Hun 
‘leeropbrengst’ vermindert hierdoor. 
Het bestuur en de instructeurs vragen iedereen hier zeer zorgvuldig mee om te gaan en pas 
na afloop van alle lessen in deze cyclus hun foto’s te publiceren. 
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 Protocol klachten 

 Algemeen 
Doel 
Het oplossen van klachten van algemene aard binnen de vereniging. Voor klachten die te 
maken hebben met bedreiging of ongewenste intimiteiten is een ander protocol van kracht. 
 
Algemeen 
Iedere vrijwilliger, ook van een EHBO-vereniging, kan te maken krijgen met problemen of 
onvrede over een bepaalde situatie. 
 
Onderstaand een aantal voorbeelden: 

• slechte behandeling tijdens de hulpverlening; 
• onenigheid met de organisatie waarvoor gepost wordt; 
• onenigheid met andere leden c.q. kader of lotus; 
• gebrek aan hulpverleningsmateriaal; 
• ontevreden over de leslocatie. 

 
Waar kunt uw klacht neerleggen 
Voor alle voorkomende klachten van uiteenlopende aard of het schenden van de regels 
binnen de vereniging kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging. 
 
Hoe is de procedure 

a) Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur. 
b) Een minderjarige dient zich mede te laten vertegenwoordigen door een ouder of 

verzorger. 
c) De secretaris brengt de klacht in, in de bestuursvergadering. Bij een spoedeisende 

klacht brengt de secretaris deze meteen in bij het dagelijks bestuur. 
d) Het bestuur neemt contact op met degene die de klacht heeft ingediend en vraagt zo 

nodig om een nadere toelichting. 
e) Het bestuur hoort tevens de beklaagde persoon of organisatie. 
f) In overleg tussen bestuur, klager en beklaagde wordt getracht de klacht naar behoren 

af te werken. 
g) In klachten over zaken komt het bestuur met een voorstel om één en ander in goede 

orde op te lossen. 
h) Van de klachten wordt door het bestuur (secretaris) een administratie bijgehouden 

waaruit duidelijk blijkt wat de klacht was en hoe deze is opgelost. 
i) Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
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 Ongewenste intimiteiten, agressie, bedreiging, discriminatie 
Doel 
Het voorkomen dan wel oplossen van zaken als ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, 
agressie en geweld, discriminatie of ongelijke behandeling. 
 
Algemeen 
Iedere vrijwilliger, ook van een EHBO-vereniging, kan te maken krijgen met vervelende 
zaken, zoals ongewenste intimiteiten, agressie, bedreigingen of discriminatie. We hebben 
tenslotte tijdens de lessen en hulpverlening veelvuldig te maken met lichamelijk contact of er 
kunnen zich heftige situaties voordoen. Het is vaak moeilijk om hierover te praten met een 
collega vrijwilliger, een bestuurslid of een kaderinstructeur. Met klachten over ongewenst 
gedrag kunt u daarom contact opnemen met onderstaand vertrouwenspersonen.  
 
Wanneer kunt u een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon? 

1. Als praten met degene die u last veroorzaakt, een kaderinstructeur of een 
bestuurslid niet of moeilijk gaat, of als u veel waarde hecht aan een vertrouwelijk 
gesprek over uw situatie. In dat geval kunt u contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon. 

2. Voor alle klachten over ongewenst gedrag binnen de vereniging kunt u terecht bij de 
vertrouwenspersoon. 

3. De vertrouwenspersoon zal geen misbruik maken van hetgeen dat wordt verteld en 
geen verdere stappen zetten zonder de melder daarin te kennen. 

4. Voor het melden van vermeende misstanden binnen de vereniging, of klachten van 
algemene aard kunt u terecht bij het bestuur van de vereniging. Hiervoor is een 
ander protocol opgemaakt. 

 
Hoe is de procedure? 

a) Iedere vrijwilliger/medewerker (klager) die te maken krijgt met ongewenst gedrag kan 
dit melden bij de vertrouwenspersoon. 

b) Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. De vertrouwenspersoon 
maakt een omschrijving van de klacht en geeft de vrijwilliger/medewerker hier een 
afschrift van. 

c) De vertrouwenspersoon verleent emotionele en psychische ondersteuning en 
adviseert over te nemen vervolgstappen. Eventueel verwijst de vertrouwenspersoon 
door naar externe hulpverlening bijvoorbeeld slachtofferhulp. 

d) Een onderzoek naar de klacht of bemiddeling vindt alleen plaats wanneer er 
toestemming is van de persoon die de klacht meldt. 

e) De eventuele dossiervorming wordt vertrouwelijk gearchiveerd en door de 
vertrouwenspersoon beheerd in een afgesloten ruimte. 

f) Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
 
De vertrouwenspersoon van KNV EHBO afdeling Leusden is: 
 
Dhr. Ger Kaldenberg 
Bitterschoten 38 
3831 PC  Leusden 
06-52501338 
vertrouwenspersoon@ehbo-leusden.nl 
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 De vertrouwenspersoon stelt zich voor 
 
Waarom is een vertrouwenspersoon nodig binnen de vereniging? 
Het is belangrijk dat de leden van de vereniging rekening houden met de grenzen van 
anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar 
flauw of raar over gedaan wordt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd 
en plezierig zijn. EHBO-ers die last hebben van (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld, 
kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet 
helpt of de hulpverlener durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. 
Thuis of op de vereniging. 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet 
makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag 
en/of geweld, maar er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die 
onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Een vertrouwenspersoon luistert, geeft raad, 
bemiddelt en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen. 
 
Graag wil ik, Ger Kaldenberg, me aan u voorstellen als de vertrouwenspersonen van de 
vereniging. Sommigen kennen mij misschien nog wel, wellicht nog als arts-docent van de 
basiscursus en herhalingscursus. Ik woon in Leusden, ben getrouwd en heb 3 kinderen en 3 
kleinkinderen. 
 
Ik werk als bedrijfsarts en als bedrijfsartsopleider in Utrecht, Hilversum en Ede. In mijn vak 
voer ik geregeld gesprekken met werknemers en leidinggevenden. Hierbij wordt van mij 
verwacht dat ik alles in vertrouwen aanhoor. Om deze gesprekken te voeren heb ik in tijdens 
mijn opleidingen en bijscholingen gesprekstechnieken aangeleerd. De ervaring die ik hierin 
heb opgedaan neem ik mee in mijn rol als vertrouwenspersoon van de vereniging. Mochten 
er zaken spelen, schroom dan niet om mij te mailen via emailadres 
vertrouwenspersoon@ehbo-leusden.nl. De andere gegevens van mij vindt u op de 
adressenpagina. 
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 Materiaalvoorziening hulpverlening bij evenementen 

Spelregels als je assistentie gaat verlenen bij een evenement: 
a. Zoek tijdig contact met een van de beheerders om af te spreken, wanneer je materiaal 

haalt en weer terug brengt. 
b. Houd de inhoud van de verbandkoffer of rugtas ordelijk en netjes. (Dus geen verbruikt 

materiaal of afval terug doen in de verbandkoffer of rugtas en doe gebruikte zaken weer 
terug op de plek, waar je ze aan trof) 

c. Schrijf in het notitieboekje, dat aanwezig is in de koffer of tas, op wat je hebt verbruikt en 
/of er iets gereinigd moet worden. De beheerder kan er dan voor zorgen, dat het 
verbruikte wordt aangevuld en/of gewassen. Zo kunnen wij allen mee helpen om steeds 
te beschikken over een koffer of tas met een complete en schone inhoud. 

d. Er zijn in de vereniging twee AED’s. Deze worden beheerd door Marc Vrijhoef en Jeff de 
Vries. De coördinator hulpverlening Jeff de Vries geeft in zijn berichtgeving aan of er op 
de locatie van hulpverlening een AED aanwezig is. Indien niet neem contact op met Marc 
of Jeff om een AED op te halen. 

 
N.B.: 1 Het is de beheerder uiteraard toegestaan om, indien nodig, de inhoud van de 
  koffer of rugtas te gebruiken voor zichzelf en/of eigen gezinsleden.   
 

2 Het is niet toegestaan de koffer/rugtas uit te geven/ lenen aan mensen, die 
geen lid zijn van onze vereniging. Tegen betaling is uitlenen mogelijk, indien 
de beheerder zelf op het evenement aanwezig is. Hij/zij blijft ten alle tijden 
verantwoordelijk. 

 
Neem voor meer informatie contact op met Jeff de Vries. 
 
Op de volgende pagina vind je een overzicht van de leden bij wie je een koffer of rugtas kunt 
halen en terug brengen als je assistentie gaat verlenen bij een evenement. 
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Naam, adres, telefoon en e-mail     Beheerder van 
 
Rita van den Biggelaar      Koffer 
Arebos 9 in Leusden       Koelbox en Coldpacks 
06-42074700, bestuur@ehbo-leusden.nl 
 
Mariska van der Swan      Koffer 
Claverenbladstraat 102 in Leusden     Koelbox en Coldpacks 
06-25173136, mariskadewilde@hotmail.com 
 
Threes Verhoef-Reimert      Koffer 
Hessenweg 66 in Stoutenburg     Koelbox en Coldpacks 
06-53746515, t.reimert.vr@hotmail.com 
 
Sjaak van der Meer       Koffer 
De Koop 50 in Hoogland      Koelbox en Coldpacks 
06-42506324, sjaakvandermeer@hotmail.com 
 
Karin Barten        Rugtas 
Ploegschaar 16 in Leusden  
06-36392908, diploma@ehbo-leusden.nl 
 
Jan Ouwerkerk       Rugtas 
Ariaplein 65 in Amersfoort      Koelbox en Coldpacks 
06-24450606, jan.ouwerkerk3@gmail.com 
 
Bep Houtveen        Rugtas 
Dinkelwijk 22 in Leusden      Koelbox en Coldpacks 
033-4944392, hebeho@kpnmail.nl 
 
Piet Nieuwelink       Rugtas 
Berkelwijk 10 in Leusden      Koelbox en Coldpacks 
06-41260718, p-nie@hotmail.com 
 
Gijs de Kruijff        Rugtas 
Voorpost 10 in Leusden      Koelbox en Coldpacks 
033-4940442, gdekruijff1951@gmail.com 
 
Lizette Patist        Rugtas 
van den Bergstraat 31 in Leusden     Koelbox en Coldpacks 
06-50825312, lizettepatist@casema.nl 
 
Sitty van de Pijpekamp      Koffer en Rugtas 
van Hardenbroeklaan 73 in Leusden     Koelbox en Coldpacks 
033-4942735, teus.sitty@planet.nl 
 
Herman Brouwer       Koffer en Rugtas 
De Koop 75 in Hoogland      Koelbox en Coldpacks 
033-4808192 of 06-28597411, hbrouwer1952@ziggo.nl 
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Bert van Kleef        Koffer 
Ruige Velddreef 107-A in Leusden     Koelbox en Coldpacks 
06-20774377, bert-ehbo@kpnmail.nl  
 
Jeff de Vries        Koffer en Rugtas 
Lambalgerkom 27 in Leusden     Koelbox en Coldpacks 
06- 17328291, evenementen@ehbo-leusden.nl   AED 
 
Marc Vrijhoef        Rugtas 
Vlasland 48 in Leusden      Koelbox en Coldpacks 
06-45645005, secretaris@ehbo-leusden.nl    AED 
 

 
 

 
 

Alle 15 deelnemers aan het examen eenheidsdiploma EHBO zijn geslaagd onder leiding van 
instructeur Ton Arbon 
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 Informatie lesrooster 2019-2020 

Na overleg tussen het bestuur en de instructeurs is de opzet van de vervolglessen met 
ingang van komend seizoen gewijzigd: 
Om na het behalen van het eenheidsdiploma EHBO in aanmerking te komen voor  
hercertificering dient een lid binnen twee jaar aan te kunnen tonen over voldoende 
competenties te beschikken, ter beoordeling aan de instructeurs. Deze competenties zijn 
vastgesteld door het Oranje Kruis. 
 
De lessen worden nu zo samengesteld dat alle gevraagde competenties in twee jaar 
behandeld worden. Sommige competenties, zoals bijvoorbeeld reanimatie, komen elk jaar 
aan bod, andere één keer per twee jaar. 
In de nieuwe lesopzet hebben de lessen geen specifiek onderwerp meer, zoals verbandleer, 
zuurstof of kinder-EHBO, maar kunnen binnen één les verschillende onderwerpen aan de 
orde komen, zowel theoretisch als praktisch. 
 
Om voor verlenging in aanmerking te komen dient een lid jaarlijks vijf verplichte lessen te 
volgen: één reanimatieles en vier competentielessen. Zie het lesrooster op de volgende 
bladzijde. 
Bij de reanimatielessen kun je kiezen uit zes datums, voor elke competentieles uit drie 
datums. De afsluitende spelavond is niet verplicht, maar wel leerzaam. 
Je kan je eigen voorkeur opgeven voor de datum waarop je de les wilt volgen. 
 
Maak zo snel mogelijk een keuze uit de datums en schrijf je tijdig in! Inschrijven doe je door 
een mail te sturen naar diploma@ehbo-leusden.nl en je voorkeur op te geven. De 
aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je krijgt een bevestiging als 
je ben ingedeeld. Elke lesavond is gebonden aan een maximaal aantal personen en vol = 
vol. 
 
De aanvang van de lessen is om 20:00 uur in basisschool De Heerd, Berkelwijk 33a, 3831 
MN in Leusden. 
 
De aanwezige bestuursleden houden op de lesavond de aanwezigheid bij. Het is belangrijk 
dat je ter controle jouw eigen presentiekaart meeneemt. Nieuwe leden ontvangen op de 
eerste lesavond een nieuwe gele presentiekaart. 
 
Het bestuur gaat ervan uit dat elk lid de verplichte lessen zal volgen. Een eventuele datum 
voor een competentietoets, voor leden die een les hebben gemist, is nog niet vastgesteld.  
Indien van toepassing worden zij hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
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 Lesrooster 2019-2020 

Competentie Groep Datum 
   

Reanimatie 1 Max. 14 personen 19-09-2019 
Reanimatie 2 Max. 14 personen 26-09-2019 

Les 1a Max. 22 personen 03-10-2019 
Les 1b Max. 22 personen 10-10-2019 
Les 1c Max. 22 personen 17-10-2019 

   
 Herfstvakantie 24-10-2019 
   

Reanimatie 3 Max. 14 personen 31-10-2019 
Les 2a Max. 22 personen 07-11-2019 
Les 2b Max. 22 personen 14-11-2019 
Les 2c Max. 22 personen 21-11-2019 

Reanimatie 4 Max. 14 personen 28-11-2019 
   
 Winterstop/kerstvakantie  
   

Les 3a Max. 22 personen 09-01-2020 
Les 3b Max. 22 personen 16-01-2020 
Les 3c Max. 22 personen 23-01-2020 

Reanimatie 5 Max. 14 personen 30-01-2020 
Les 4a Max. 22 personen 06-02-2020 
Les 4b Max. 22 personen 13-02-2020 
Les 4c Max. 22 personen 20-02-2020 

   
 Voorjaarsvakantie 27-02-2020 
   

Reanimatie 6 Max. 14 personen 05-03-2020 
   

Spelavond  12-03-2020 
 
 
Op donderdag 9 april 2020 vindt de jaarvergadering van de vereniging plaats. 
 
 


