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Meerjarenplan 2022 -2026 

 

Inleiding  

De EHBO vereniging Willemstad zet zich in voor Willemstad en directe omgeving, met als doel het 

geven van EHBO lessen aan volwassenen en jeugd, reanimatielessen in samenwerking met de 

hartstichting en het bemannen van EHBO posten bij evenementen, tevens professionele inzet bij 

calamiteiten. Ook houden wij het opleidingsniveau van onze leden op een hoogwaardig peil d.m.v. 

het afnemen van competentietoetsen.  

In dit meerjarenplan geven wij inzicht wat wij de komende jaren willen bereiken met onze 

vereniging. 

  

Bestuur  

Voorzitter:  Robbert Phaff  

Secretaris:  Gerda Konings - Blaak  

Penningmeester:  Gerda Konings – Blaak 

Bestuurslid(evenementen): Marco Nieuwkoop 

          Jaap Oostdijk 

  

 Vrijwilligers  

De vrijwilligers die wij inzetten zijn leden van onze vereniging en mensen van buitenaf met een geldig 

EHBO eenheidsdiploma.  

De vereniging  zoekt actief door advertentiewerving en social-media om meerdere leden/vrijwilligers 

te kunnen opleiden en in te kunnen zetten bij evenementen en calamiteiten.  

De vrijwilligers krijgen voor hun inzet geen vergoeding. 

 

Bedrijfs-EHBO 

Binnen onze vereniging hebben we een aantal leden die vanuit hun werkgever hun EHBO 

vaardigheden bij mogen houden. Voor deze leden worden er paar jaar twee zaterdagochtenden 

georganiseerd, waarbij de benodigde vaardigheden worden geoefend en getoetst. 
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Doelstelling 

De doelstelling van onze vereniging is: 

Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken. Wij trachten dit doel te bereiken 

door: 

1. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht 

gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 

2. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te 

onderhouden en door te verdiepen en te verbreden;  

3. Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, muziekevenementen, manifestaties, 

beurzen, open dagen, intocht Sinterklaas etc.; 

4. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp; 

5. Elk ander wettig middel, dat het doel kan bevorderen, en die niet in strijd zijn met de 

statuten. 

 

Herhalingslessen/oefenavonden 

Om bovenstaande doelstellingen te bewerkstelligen organiseren wij een 6-8 

herhalingslessen/oefenavonden waarbij de leden hun competenties kunnen toetsen en 

veranderingen kunnen leren. Naast deze herhalingslessen worden er op 2-4 zaterdagen 

herhalingslessen gegeven voor met name ons leden die via hun werkgever/bedrijf de EHBO bij onze 

vereniging volgen.  

De herhalingslessen worden gegeven door een professionele EHBO instructeur. Om de lessen extra 

luister bij te zetten wordt met grote regelmaat ook een lotus ingezet waarbij echte praktijk 

voorvallen nagebootst wordt.  

Onze lessen vinden plaats op maandagavonden startend om 19:30 uur in de Blokhut, Prins 

Bernhardplein 2 te Helwijk – Willemstad. 

 

Reanimatie 

Jaarlijks worden er twee reanimatie avonden georganiseerd waarbij de leden de benodigde 

handelingen uitvoeren en instructie/informatie ontvangen. Bij verschillende andere herhalingslessen 

worden nog onderdelen van de reanimatie herhaald en geoefend. 

 

Opleiding tot EHBO-er 

Met enige regelmaat probeert onze vereniging ook nieuwe opleidingen te geven zodat 

geïnteresseerden een EHBO diploma kunnen halen. 
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Oefenmateriaal 

Voor de oefenavonden wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal dat onze instructeur tot onzer 

beschikking stelt. Daarnaast verzorgt de vereniging zelf de verbandmiddelen en hebben we enkele 

reanimatiepoppen (volwassenen, kinder- en babypop). 

 

Evenementen 

Onze vereniging wordt door andere plaatselijke verenigingen gevraagd om tijdens door hun 

georganiseerde evenementen te posten. Wij trachten hier gehoor aan te geven en vragen aan onze 

leden of zij enkele uren willen posten en op deze manier mogelijk ook nog wat echte praktijk 

ervaringen kan opdoen.  Voor het posten levert de vereniging enkele EHBO-(rug)tussen met het 

benodigde verbandmateriaal en dergelijke. 

 

Financiën 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden, erfstellingen, legaten, de 

giften van donateurs en giften welke ontvangen worden door inzet van onze EHBO’ers bij 

evenementen. 

De vereniging maakt jaarlijks gebruik van een subsidie mogelijkheid beschikbaar gesteld door de 

gemeente Moerdijk. Deze subsidie is de laatste jaren wat minder geworden. 

Het vermogen wordt door het dagelijks bestuur van de vereniging beheerd, meer in bijzonder door 

de penningmeester. 

Het vermogen wordt besteed aan de uitvoering van de doelstellingen: het werven van cursisten en 

het geven van cursussen, het verlenen van eerste hulp bij evenementen, het ondersteunen van leden 

bij individuele eerstehulpverlening en het aanschaffen, onderhouden en uitbreiden van les- en eerste 

hulpmaterialen. 

Een maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waarbij het financieel jaarverslag aan de 

aanwezige leden wordt uitgereikt en toegelicht. Het financieel jaarverslag over het boekjaar ( 1 

januari t/m 31 december) wordt opgemaakt door de penningmeester, nadat de 

kascontrolecommissie de boeken heeft gecontroleerd en eventuele vragen zijn beantwoord. 

 

De jaarlijkse contributie: 

- Voor de herhalingslessen op de maandagavond (privé) € 30,00 per jaar (2022); 

- Voor de herhalingslessen bedrijfs-EHBO (2x zaterdagochtend/jaar) € 55,-/keer 

 

 

 



KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN 
Verenigingsnummer: 149716 KvKnr: 40281134 EHBO afdeling Willemstad 
Bankrek.nr.: NL64RABO0346712696           CBnr: 972386          
 

 

Meerjarenplan 

Activiteit 2022 2023 2024 2025 2026 

Herhalingslessen organiseren ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Herhalingslessen bedrijfs-EHBO organiseren ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Nieuwe cursus geven  ✓    ✓  

Houden van de jaarvergadering ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Posten bij evenementen ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

      

 


