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EHBO-vereniging Noordeloos e.o.
819787565
Van Brederodestraat 52
4225 RE Noordeloos

De EHBO Vereniging Noordeloos e.o. heeft hoofdzakelijk
twee doelstellingen:
1. Mensen opleiden en handelingingsbekwaam houden als hulpverlener.
2. Hulpverlening bieden bij evenementen die worden georganiseerd.
Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen is de vereniging aangesloten bij Het
Oranje Kruis en zijn de instructeurs gecertificeerd. Ook worden hulpmiddelen en toepasbare
kennis – die aan verandering onderhevig zijn door voortschrijdend inzicht – bij de tijd
gehouden. Hiervoor wordt waar mogelijk geïnvesteerd in moderne middelen.

Doelstelling van vereniging

:

Hoofdlijnen van het beleidsplan
1. De kwaliteit van de EHBO-cursus goed houden en waar mogelijk verbeteren. Dit wordt
geëvalueerd op de bestuursvergaderingen en verbeterpunten worden in de volgende
cursusjaren meegenomen.
2. De vereniging financieel gezond houden voor de toekomst.
3. De bewustwording in de samenleving waar mogelijk vergroten en inspelen op actuele
vragen. Hierbij
Functie van de bestuurders
Voorzitter
Het leiden van de vergaderingen, representeren van de vereniging en deel
uitmaken van het dagelijks bestuur.
Secretaris
Het verzorgen van de correspondentie naar buiten alsmede de
overkoepelende organen. De secretaris maakt deel uit van het dagelijks
bestuur.
Penninmeester
Het bijhouden van de financiële verantwoording van de vereniging.
Algemeen bestuurslid 1 AB1 is contactpersoon voor evenementen en draagt zorg voor het
plannen van de hulpverleners die op betreffend evenement hulp
verlenen.
Algemeen bestuurslid 2 AB2 is voornamelijk belast met de praktische zaken die optreden rond de
organisatie van de cursusavonden.
Namen van de bestuurders

:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Alg. best.lid 1
Alg. best.lid 2

Marjan Goossens
Frea Vuurens
Kees Verbaan
Jannie de Jongh
Willem Klop

Het beloningsbeleid

:

De bestuursleden krijgen geen beloning.

Verslag activiteiten
:
De activiteiten die ondernomen worden gedurende het jaar
zijn onder andere;
1. Het geven van diverse cursussen met betrekking tot hulpverlening, deze zijn uit te splitsen in
a. Startcursus EHBO met reanimatie en bediening AED (om het jaar - 14 avonden)
b. Herhalingscursus EHBO met reanimatie en bediening AED (jaarlijks - 12 avonden)
c. Deelcertificaat kinder EHBO (jaarlijks - 2 avonden)
d. Deelcertificaat wandelletsels (jaarlijks - 1 avond)
e. Deelcertificaat sportletsels (jaarlijks - 1 avond)
f. Reanimatie cursus met bediening AED (jaarlijks - 1 avond) (voor diegenen die geen
volledig EHBO-diploma hebben)
2. Het organiseren van een grote oefening in een bedrijfspand, waarbij in samenwerking met
de brandweer wordt geoefend.
3. Het deelnemen aan EHBO-wedstrijden
4. Het invullen van de hulpverlening op evenementen in voornamelijk Noordeloos en Hoornaar,
voor beelden zijn;
a. Wiellerronden
b. Vokveedag
c. Schaatstochten
d. Tracktorpulling
e. Loopwedstrijden
f. Jaarmarkten
g. Feestweken
h. Voetbalwedstrijden

