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Inleiding 

De EHBO vereniging Hendrik-Ido-Ambacht zet zich in voor Hendrik-Ido-Ambacht en directe 
omgeving, met als doel het geven van EHBO lessen aan volwassenen en jeugd, reanimatielessen in 
samenwerking met de hartstichting,  EHAK (eerste hulp aan kinderen voor (jonge) ouders en 
gastouders en het bemannen van EHBO posten bij evenementen, tevens professionele inzet bij 
calamiteiten. Ook houden wij het opleidingsniveau van onze leden op een hoogwaardig paal d.m.v. 
het afnemen van competentietoetsen. De professionele slag die wij willen maken ligt met name op 
het vlak van de hulpverlening. 
Hiervoor is meer materiaal nodig omdat professioneel uit te kunnen voeren. 

De vereniging dient zelf de inkomsten te genereren, deze wordt niet bijgestaan door de 

landelijke vereniging op plaatselijke subsidies. 

 

 

 



1.1 Visie 

De EHBO vereniging is op 29 september 1932 opgericht met als doel de bevordering van de 

verlening van eerste hulp bij ongelukken, en deze op een professionele wijze uiting te geven. 

 

1.2 Doelstelling 

EHBO lessen te verzorgen voor zowel volwassen en jeugd binnen en buiten de gemeente  

Hendrik-Ido-Ambacht, deze leden ook competent te houden d.m.v. het geven van 

herhalingslessen en trainingen. 

Reanimatie cursussen te geven i.s.m. de hartstichting als partnerverband. Hierbij wordt de 

reanimatie en het gebruik van de AED geleerd. Tevens participeren wij bij de plaatselijk 

opgerichte stichting HVW (Hartveiligwonen) waarbij de aangesloten personen die in het 

bezit zijn van een reanimatiediploma ingezet worden door de meldkamer bij personen met 

een hartaanval. 

Wij geven de cursus EHAK (eerste hulp aan kinderen) aan niet leden van onze vereniging 

voor (jonge) ouders en gastouders, hierbij worden de beginselen aangeleerd die nodig zijn 

bij een ongeval van een kind. 

De taak m.n. binnen de gemeente ligt bij het opzetten van EHBO posten bij evenementen. 

Hierbij te denken aan de Koningsdag, Zomerparkdag, Wielerronde, Avond wandel 

vierdaagse, Skeelerevent, Inner Circle Run, Dodenherdenking, Nieuwjaarsduik, Kerst in 

stappen, diverse fairs enz. 

1.3 Strategie 

De EHBO vereniging wil de organisator van evenementen ontzorgen op het gebied van 
hulpverlening en veiligheid. Wij streven ernaar om samen met de organisator vroegtijdig een 
plan te ontwikkelen om tijdens de evenementen bij eventuele calamiteiten niet voor 
verrassingen komen te staan, maar een professionele partij zijn die de eerste hulpverlening 
op gang zet en tevens direct samenwerkt met de meldkamer en hulpdiensten zoals de 
Politie, brandweer en Ambulance. 
Hierbij is het gebruik van materiaal zoals een tent, hulpverleningsmateriaal en 

portofoonverkeer onmisbaar. 

 

 

 



2.0  Huidige situatie 

Met ingang van de laatste bestuursvergadering is het aantal bestuursleden teruggebracht 

van 5 naar 3 personen. (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) De overige functie 

worden d.m.v. subcommissies verdeeld. Hieraan wordt het komende jaar hard gewerkt. 

De vereniging telt +/- 80 leden, waarvan zich een dertig tal inzetten voor de evenementen 

hulpverlening. Tevens is een aantal aangesloten bij HVW voor directe inzet bij hartaanvallen. 

Wij willen ons in gaan zetten om aan vijftig opgeleide personen te komen om onze taak 

daadkrachtig uit te kunnen voeren. 

De Hartveiligwonen organisatie is Hendrik-Ido-Ambacht telt momenteel 300 aangemelde 

leden. 

Om een goed dekkingsgebied te waarborgen zijn hier minimaal 400 

opgeleide/gediplomeerde personen voor nodig. 

 

De EHBO vereniging Hendrik-Ido-Ambacht heeft als afdeling van de landelijke KNV EHBO de 

ANBI status. 

 

3.0 Organisatie 

EHBO vereniging Hendrik-Ido-Ambacht 

info@ehbohia.nl 
www.ehbohia.nl 
K.v.K.  40324764 
ING bank 
IBAN :  NL68INGB0000635116 
 
 
 
 
 

3.1 Bestuur 
 
Voorzitter:  Ankie van de Breevaart- van Bruggen 
Secretaris  :  Henriëtte Schellingerhout- Mulder 
Penningmeester:  Jacob Nijkamp 
 
 
 

mailto:info@ehbohia.nl
http://www.ehbohia.nl/


3.2 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. 
 

4.0 financiën 
 
De inkomsten van de vereniging bestaat uit de contributie van de leden en de inkomsten 
door uitoefening van hulpverlening tijdens evenementen. 
De uitgaven daarentegen zijn  voor het lesgeven van de kaderinstructeurs, de zaalhuur en de 
kosten voor het gebruik van materialen. 
Het bedrag dat is kas is, is gereserveerd voor uitgaven die niet begroot zijn, zoals een defecte 
oefenpop of AED. 
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