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Hoofdstuk 1  Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2025 van EHBO Arnhem. Dit plan beschrijft de 

doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren. 

In dit beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat deze vereniging in de 

periode 2019-2025 in grote lijnen wil doen om de vereniging EHBO Arnhem goed te 

laten functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze 

vereniging. 

Binnen deze kleine organisatie zetten diverse mensen zich elke week weer in om de 

activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen. 

 

Hoofdstuk 2  Beschrijving van de vereniging 

2.1 Historie 

EHBO Arnhem is opgericht op 20 november 2002 en is ontstaan door fusie van 2 

verenigingen, te weten KNV EHBO Vereniging Arnhem-Oost en de Nationale Bond 

afdeling Arnhem. EHBO Arnhem vormt een onderdeel van de Nationale Bond EHBO. 

 

Hoofdstuk 3  Missie en Visie van de vereniging 

3.1 Missie 

a. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp 

bij Ongelukken; 

b. De vereniging verleent op verzoek tegen betaling hulp bij sport- en 

spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen, etc., zgn. de 

hulpverlening. 

 

3.2 Visie 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch 

onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken; 

b. Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde 

competenties te onderhouden en te verdiepen; 

c. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen; 

d. Alle andere wettige middelen 

e. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan 

hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening. 
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Hoofdstuk 4  Zetel en Organisatie EHBO Arnhem 

4.1 Zetel EHBO Arnhem 

Statutaire naam   : Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Arnhem 

Verkorte Naam   : EHBO Arnhem 

Zetel     : Van Gentswei 34, 6843 ZN  ARNHEM 

Eerste inschrijving KvK  : 16 juni 1979 

Akte laatste statutenwijziging : 22 november 2002 

KvK-nummer   : 40120464 

Bankrekening   : NL60 RABO 0171 6419 30 

Fiscaalnummer   : 8157.21.821 

 

4.2 Organisatie EHBO Arnhem 

Bestuur: 

Voorzitter    : Voigt, J. 

Secretaris    : Noll, G. 

Penningmeester   : Hese, M. 

Coördinator vervolgopleidingen : Larasati, L. 

Coördinator opleidingen  : Poolman, I. 

Coördinator hulpverlening : Hoogendoorn, J. 

Commissaris materialen  : Bosscher, L. 

 

4.3 Contactgegevens EHBO Arnhem 

 

Website    : www.ehboarnhem.nl 

E-mailadres    : info@ehboarnhem.nl 

 

  

http://www.ehboarnhem.nl/
mailto:info@ehboarnhem.nl
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Hoofdstuk 5  Activiteiten voor de komende periode 

De komende periode zal de focus gelegd worden op het verbeteren van de 

organisatie rondom de herhalingsavonden, de hulpverlening en de zorg voor 

aanvulling en back-up binnen het bestuur. 

 

5.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden 

De herhalingslessen werden de afgelopen jaren erg druk bezocht. Om te 

voorkomen dat de overdracht van de lesstof in de toekomst in het geding komt, 

wordt per seizoen een deel van de lessen 2 keer aangeboden. De verwachting is, 

dat het minder druk zal zijn op de herhalingsavonden. 

 

5.2 Organisatie rondom de hulpverlening 

Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en 

constante hulpverlening wenselijk. EHBO Arnhem heeft de intentie de kwaliteit van 

de hulpverlening op een hoger niveau te brengen. 

 

5.3 Zorg voor voldoende bestuursleden plus back-up. 

Het bestuur wil zorgdragen voor continuïteit van de vereniging. Om dit te realiseren 

is het noodzakelijk dat er voor de verschillende functies een back-up beschikbaar is.  

 

Hoofdstuk 6  Inkomsten en beloningen EHBO Arnhem 

6.1 Inkomsten 

Inkomsten worden gegenereerd uit contributies van leden, uit cursusgelden voor de 

opleidingscursus en uit de hulpverleningsactiviteiten. 

 

6.2  Beloningsbeleid 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning 

(salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in 

principe vergoed. 

 


