JAARVERSLAG 2017
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken
(KNV EHBO) is opgericht op 24 november 1893. Dit jaarverslag is een
opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen in het 124e
verenigingsjaar van de KNV EHBO.
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VOORWOORD
Voorwoord
Dames en heren,

Dit is de laatste maal dat ik een voorwoord bij het jaarverslag van ‘onze’ KNV EHBO schrijf en daarbij
een aantal onderwerpen bij u in het bijzonder onder de aandacht breng.

Ik noem EHBO voor de jeugd “EHBO Held” voorzien van aansprekende cartoons, gericht op de
schoolgaande jeugd van groep 7 en 8 van de basisschool. Aangevuld met lesmateriaal voor de docenten
en de ervaren EHBO-ers die de lessen geven. Daarnaast het boek Buskruit met EHBO. Een vlot
geschreven boek voor moeders en oma´s die basiskennis wil hebben van EHBO en waarin tevens
aandacht wordt gegeven aan kinderziekten en vaccinatieprogramma’s. Dat alles uiteraard op bewezen
medische inzichten gebaseerd.

Ook hebben we de signalen vanuit de maatschappij opgevangen. Als gevolg van de sterk toegenomen
veroudering (“verzilvering”) van de Nederlandse samenleving worden mensen getroffen door de
verschijnselen van dementie. Samen met de stichting Dementievriendelijk hebben we exclusief een
cursus ontwikkeld waarin docenten andere docenten Eerste Hulp bijscholen (train de trainer). Deze
laatsten kunnen EHBO-ers maar ook daarbuiten kennis en vaardigheden bijbrengen hoe om te gaan met
mensen die aan dementie lijden, in het bijzonder als hen een ongeval is overkomen.

In dat zelfde licht moet u ook zien onze inzet om samen de Nederlandse Hartstichting mensen te werven
voor hulpverlening bij acuut hartfalen, de bekende zesminutenzones. Dat is een doorslaand succes
geworden waardoor veel extra vrijwilligers zijn geworven. Daar hebben we als KNV EHBO onze bijdrage
ruimschoots aan geleverd. Dat alles vanuit onze statutaire opdracht zoals door dr. C.B. Tilanus jr.
verwoordt: EHBO-kennis verspreiden en daadwerkelijk hulpverlenen aan de medemens in acute nood.
Als moderne vereniging maken we veelvuldig gebruik van de social media zoals twitter en Facebook. We
nemen het initiatief daartoe dan wel reageren op die berichten om ze onder uw aandacht te brengen en
ze met u te delen. Ook het afgelopen jaar hebben we ons op dat vlak onderscheiden ten opzichte van de
andere EHBO-verenigingen.
Bij dit alles blijven we ook trouw aan onze uitgangspunten dat we voor onze afdelingen en leden zorgen
dat lesmateriaal en materiaal voor daadwerkelijke hulpverlening tegen redelijke prijzen beschikbaar is.
We doen dat via onze webshop. Een deel van onze artikelen kan rechtstreeks bij de leverancier worden
besteld indien u aangeeft dat u lid/afdeling bent van de KNV EHBO. Een nieuwe aanpak met de
serviceverlening als motto. Het prijsvoordeel is voor u.
Velen kennen de Stichting Prins Hendrik Fonds als vanouds een zusterstichting van Het Oranje Kruis. In
het jaar 2017 is het Prins Hendrik Fonds geheel losgekomen van Het Oranje Kruis. Twee van de
kernactiviteiten wil ik nogmaals onder de aandacht brengen. Dat betreft het toekennen van
studiebeurzen (stipendia) voor de opleiding tot docent Eerste Hulp en voor de opleiding tot Instructeur
LOTUS® (niet voor LOTUS®). Via de website kunt u informatie inzien en uw actieve leden met
financië le ondersteuning die opleiding laten volgen. Maakt u daar gebruik van!

Pagina 2

VOORWOORD
Het jaar 2017 hebben we in financieel opzicht alles tezamen genomen positief kunnen afsluiten. Een
knappe prestatie waar het bestuur trots op is. Dat geeft te meer glans aan deze prestatie in de
wetenschap dat onze zusterverenigingen het zwaar hebben.
Dat alles onder het motto #samenehbo. Met zijn allen vormen we é én Koninklijke vereniging!

Het bestuur heeft het afgelopen jaar hard gewerkt. Maar dat alles zou niet tot zulke mooie resultaten
hebben geleid was het niet dankzij de onvermoeibare inzet van Marieke van der Valk vanuit haar rol als
bestuursondersteuner, Zij heeft ook dit jaar weer het jaarverslag verzorgd.
Tot slot wil ik u vanaf deze plek bedanken voor de contacten over een kleine 14 jaar waarin ik als
(waarnemend) voorzitter heb geprobeerd samen met mijn medebestuurders de belangen van de EHBO
in het algemeen, en die van de KNV EHBO en haar leden in het bijzonder, te behartigen. Vrijwilligers en
EHBO-ers in het bijzonder, vervullen een belangrijke rol in onze samenleving.
Het ga u goed!

Bart van Walderveen
voorzitter
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KNV EHBO, DE ORGANISATIE
KNV EHBO, de organisatie

BESTUUR

B. van Walderveen, voorzitter
B.T. Stiksma, secretaris
C.D. Westdijk, penningmeester
B.J. Wijnands, hoofd Opleidingen
A. Koole, lid -portefeuille DLA/AV
H. de Wilde, lid – portefeuille HRM
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

VERENIGINGSRAAD
Per 1 januari 2017 bestond de Verenigingsraad uit de volgende leden:
Drenthe

E. Brink

Friesland

J. van der Bij

Groningen

R. Kuil

Gelderland

T. van Maanen

Noord-Brabant/Limburg

A. Brouwer

Overijssel

G. Voskamp

Noord-Holland
Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

G. Venix

A.P. van Beek

M. Ton

T. Barendregt

De verenigingsraad is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

HET LANDELIJK BUREAU
H. van Zanten

M. van Toor

De medewerkers van het Landelijke Bureau vallen onder de cao Welzijn.
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IN MEMORIAM
In Memoriam

In 2017 is een aantal bekende gezichten uit ons midden verdwenen door hun overlijden. Wij noemen
met name:
•
•

Cor van der Heijden, voormalige lid van de Verenigingsraad en erevoorzitter van het district
Noord-Brabant/Limburg.
Piet Willeboer voormalig bestuurslid van het district Zuid-Holland.

Naast deze mensen die bij een groot deel van onze vereniging bekend zijn, zijn in het afgelopen jaar ook
een groot aantal stille werkers ons ontvallen die wij als bestuur niet bij naam kennen. Elk van hen heeft
op zijn/haar plaats binnen de afdeling en landelijke vereniging een bijdrage gegeven aan de
eerstelijnshulpverlening.
In stilte gedenkt het bestuur onze leden die ons door hun dood zijn ontvallen. Voor al hetgeen zij voor
onze vereniging hebben betekend bedanken wij hen nogmaals en wensen de nabestaanden steun met
het verwerken van dit verlies. Aan ons de taak hun werk voort te zetten en de vereniging aan komende
generaties over te dragen.
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Bestuursverslag

Het bestuur vergaderde afgelopen jaar elf maal. Daarnaast heeft het bestuur zich een dag “op de hei”
teruggetrokken om van gedachten te wisselen over het beleidsplan 2018-2021. De vergaderingen van
het bestuur werden volgens een vast schema van vergaderpunten afgewerkt. Ook dit jaar werd er voor
gezorgd dat de tuin, ten opzichte van de ons omringende gebouwen, er weer netjes bij ligt.
Met de komst van de 27e druk van Het Oranje Kruisboekje werd het plan opgevat om in eigen beheer
een Jeugd EHBO-boekje “EHBO held”, met meester Ruud en zijn schoolklas in de hoofdrol, samen te
stellen en op de markt te brengen. Het lesboekje, de docentenhandleiding en de leskist werden
bijzonder goed ontvangen. Een groot aantal scholen en afdelingen maakte gebruik van het aanbod dit
lesmateriaal tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

Speciaal voor ouders met kleine kinderen werd samen met de dames van Buskruit een handzaam boekje
ontwikkeld voor eerste hulp aan kinderen. Ook dit boekje werd in ruime mate verkocht.
Met MultiCopy werd, ten behoeve van de afdelingen, een overeenkomst gesloten om tegen een
aantrekkelijke korting artikelen met EHBO-logo te kunnen bestellen.

Om meer zicht te krijgen welke cursussen in Zeist gegeven kunnen worden werd een Opleidingsplan
opgesteld.

Op 8 augustus 2017 vonden te Zeist de opnames plaats voor de infocommercial over de KNV EHBO
welke in het RLT LifeStyle Experience programma werd uitgezonden. Op YouTube KNV EHBO is deze
spot te bekijken.

In de zomermaanden werden de in Zeist aanwezige statuten van de afdelingen geı̈nventariseerd en
beoordeeld. De uitkomst stemde niet tot vrolijkheid. Reden te meer om contact te zoeken met een
notaris om, mede door de in 2018 veranderende wetgeving, de mogelijkheid te bekijken om tot nieuwe
voorbeeld-statuten voor de afdelingen te komen.

Op de besturendag in oktober werden de districtsbesturen door deze notaris bijgepraat over de
ophanden zijnde wijzigingen. Vervolgens werd aan de districtsbesturen gevraagd om een bijeenkomst te
beleggen waarop aan het bestuur van de afdelingen nut en noodzaak van goede statuten onder ieders
aandacht te brengen. Op dezelfde besturendag in oktober werd de DLA wederom onder de aandacht
gebracht. In het middagprogramma werd door een medewerker van de Nederlandse Organisatie
Vrijwilligerswerk een workshop verzorgd rondom het thema vrijwilligerswerk.
Eind 2017 overlopend in de maanden januari en februari 2018 is Marieke van der Valk tezamen met een
in omvang bescheiden delegatie vanuit het bestuur, op bezoek geweest bij de tien districten. Tijdens de
presentatie is ingegaan op de noodzaak voor alle afdelingen de statuten vast te leggen in een notarië le
akte om daarmee de bestuurders een bescherming te geven tegen aansprakelijkheid als er toch zaken
misgaan met name met een financië le kant.
In het verlengde is tevens ingegaan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een
vanuit Europa dwingend opgelegd stuk wet- en regelgeving, om de persoonsgegevens van onze leden
beter vast te leggen. Daar is, ook al zou u dat overdreven vinden, simpelweg geen ontkomen aan. Maar
het zijn geen “het bestuur zendt en de afdelingen en het districtsbestuur ontvangen”, soort
bijeenkomsten geweest. Er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen en uitwisselen van
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informatie. Met als afronding het doorgeven van het mailadres bestuursondersteuning@koninklijkeehbo.nl waar u op alle vragen die bij u als bestuurder of lid opkomen en die te maken hebben met het
functioneren van de afdelingen een antwoord kan krijgen.

Aan de districten Friesland en Groningen werd juridische ondersteuning geboden bij het oplossen van
een conflict tussen afdelingsbesturen en é én van hun leden. In district Zuid-Holland werd het bestuur te
hulp geroepen om bij een aantal afdelingen ondersteuning te bieden om de problemen op te lossen.
Over de nalatenschap van de reeds opgeheven afdeling Zeist loopt nog een procedure over de
eigendomsrechten van de nog niet verkochte garagebox.

Voor het Hulpverleners Magazine, waarin wij met NVB en N.O.D.E. participeren, werd de driepartijenovereenkomst op verzoek van N.O.D.E. ontbonden. NVB en KNV gaan samen verder met het
Hulpverleners Magazine.
Ten behoeve van de medewerksters werd een verzuimprotocol opgesteld.

Diverse plannen rondom de viering van het 125 jarig bestaan werden verder uitgewerkt.
Bein Stiksma
secretaris
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Commissies en werkgroepen

COMMISSIE ALGEMENE VERGADERING 2017

Bestuur district Overijssel

Het Bestuur, contactpersoon A. Koole

COMMISSIE NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2017
Jantje Wijnands-Hofsteenge
Mini Koek-Harms

Cees Westdijk

Bianca Wijnands
Bein Stiksma

PENNINGMEESTEROVERLEG
De heer C.D. Westdijk (voorzitter)
Alle districtspenningmeesters

De heer B.T. Stiksma (notulist)
De heer B. van Walderveen

WERKGROEP DIGITALE LEDENADMINISTRATIE
De heer A. Hilderink

De heer M.J. Poortvliet

De heer A. Koole

De heer V. van Meerten

Eind 2017 waren 30.267 leden ingevoerd in de DLA. In 2017 is gestart met de site knv-support.nl om
meldingen inzake de DLA meer overzichtelijk te verzamelen. Daarnaast is gestart met de inventarisatie
welke impact de AVG heeft op de DLA.

VERTEGENWOORDIGINGEN IN DIVERSE ORGANISATIES

De KNV EHBO staat vanuit haar statutaire doelomschrijving en haar feitelijke werkzaamheden open
voor constructief overleg en waar mogelijk samenwerking met andere organisaties die actief zijn op het
terrein van de vrijwillige hulpverlening.

De hierna te melden personen vertegenwoordigen de KNV EHBO in de contacten met organisaties die op
andere gebieden eveneens werkzaam zijn voor de eerstehulpverlening:
De heer B. van Walderveen:

LOEK (landelijke Overleg EHBO Koepels)
Het Prins Hendrik Fonds
De heer A. Koole

Organisatie Lotus®
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Social media

FACEBOOK

Op 1 januari 2017 had de Facebookpagina @koninklijke.ehbo 408 pagina-“vind ik leuk”s.
Op 31 december 2017 was dat aantal 596.

1 Aantal mensen aan wie berichten zijn getoond

TWITTER
Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2017 964 volgers. Op 31 december 2017 waren dat er 1.028.

INSTAGRAM

Het @KNV_EHBO account had op 31 december 2017 waren dat er 55.

WEBSITES

Naast koninklijke-ehbo.nl beheert de vereniging ook de volgende sites:
•
•
•
•
•

stichtingdienstverleningehbo.nl
st-opleidingehbo.nl
ehboheld.nl
125jaarknvehbo.nl
knv-support.nl
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Algemene Vergadering te Zwolle

Op zaterdag 20 mei 2017 kwamen de vertegenwoordigers van de tien districten in Hotel Van der Valk te
Zwolle bijeen om samen met het bestuur terug te kijken op verenigingsjaar.
De vergadering werd op klokslag 10.00 uur door voorzitter Bart van Walderveen geopend.

Namens district Overijssel heette de heer Henk Noordman, penningmeester van district Overijssel de
aanwezigen welkom. Aan de agenda werd agendapunt 3a mandaat voor verkoop uit ontbinding
toegevoegd. Het mandaat voor verkoop uit ontbinding werd, met uitzondering van district Groningen,
verleend.
De notulen en het jaarverslag 2016 werden ongewijzigd vastgesteld.

Penningmeester Cees Westdijk gaf een toelichting op de cijfers. Na het beantwoorden van de nodige
vragen worden deze geaccordeerd. Over zowel de decharge van 2016 als 2015 werd op verzoek
schriftelijk gestemd. Uit de stemming blijkt dat beide decharges worden verleend.
Bij de bestuursverkiezing was penningmeester Cees Westdijk aftredend en voor slechts é én jaar
herkiesbaar. Hij werd met algemene stemmen herkozen.

Op voordracht van de districtsbesturen werden diverse leden van de Verenigingsraad vervangen. In
Drenthe volgde de heer Stevens de heer Brink op. In Utrecht volgde mevrouw Van den Hurk de heer Van
Beek op. In Noord-Brabant/Limburg volgde de heer Hardy mevrouw Brouwer op.
De overige agendapunten waren hamerstukken.

De meegekomen partners mochten een bezoek brengen aan het Nederlands Bakkerij Museum te
Hattem.
Na de lunch werden de vertegenwoordigers van de
organisaties waarmee wij samenwerken verwelkomd.
Om 15.00 uur werd aan de Stichting Twentsewens
Ambulance de grote Gouden dr. C.B. Tilanus Jr. medaille
uitgereikt.
Aan het slot van de jaarrede van voorzitter Bart van
Walderveen werd de aftrap gegeven voor het nieuwe
jeugdboek EHBO held.

STICHTING TWENTSE WENSAMBULANCE
Tijdens het officië le gedeelte van de Algemene Vergadering is de Grote Gouden dr. C.B. Tilanus jr.
medaille uitgereikt aan de Stichting Twentsewens Ambulance.

De stichting is als een non-profit organisatie opgericht met als doel mensen met een langdurige
chronisch ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend
vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte.
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Jaarrede van de voorzitter
Dames en heren,

Laten we een fors aantal jaren terug gaan in de tijd. Ik neem u mee naar Amsterdam in juni 1893. Onder
vrienden en bekenden verspreiden dr. C.B. Tilanus jr. en geestverwanten een pamflet dat het opleiden
van lekenhulpverleners promoot. Voortbordurend op de kennis van John Furley van St. Johns
Ambulance Association in Engeland en het werk van Prof. Von Esmarch uit Duitsland willen zij een
poging doen om iets te doen aan de verspreiding “der kennis van de eerste hulp bij ongelukken, een vasten
vorm heeft dat streven tot nog niet gekregen.” In 1890 is er een vertaling van Von Esmarchs werk in het
Nederlands verschenen.
Doel van onze vereniging was en is “door praktische cursussen, verspreiding van handleidingen,
aanwijzing en beschikbaarstelling van hulpmiddelen en wat verder dienstig zal blijken te zijn, de noodige
kennis der eenvoudigste en doeltreffendste eerste hulp te verspreiden.”
Diverse artsen waren bereid de lessen te verzorgen. De bijdrage van de leden zou worden gebruikt om
de leerlingen van leermiddelen te voorzien. Dr. Tilanus jr. gaf de eerste les eerste hulp zelf op 21
november 1893. Het waren illustraties uit het boek van dr. Von Esmarch, in combinatie met de inhoud
van een verbandkist, die deze les verduidelijkten.

Puttend uit de rijke verzameling van dé EHBO-verzamelaar, de heer Albert Stevens, weten wij dat in
1903 door de afdeling Amsterdam een boekje werd uitgegeven onder auspicië n van het ministerie van
Onderwijs. De titel “Eerste hulp bij ongelukken, een leidraad ten dienste der rijkskweekscholen voor
onderwijzers en onderwijzeressen en tot zelf onderricht”. U hoort het goed. Toen waren we verder dan
nu als het gaat om EHBO-kennis en vaardigheid bij leraren en leraressen! Het is het eerste
oorspronkelijk Nederlandstalige boek over EHBO voor leken. Bijzonder, want op dat moment was
hulpverlening door omstanders nog helemaal niet breed geaccepteerd.

Het Rode Kruis, zich nu opwerpend als allround hulpverlener, is opgericht specifiek voor “verleenen van
hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog”.
Hoewel dr. Tilanus jr. en de zijnen in 1893 schrijven: “De schoone vruchten die de verbetering der
ziekenverpleging reeds afwierp en de krachtige steun, die in den oorlog van de zijde der vereeniging het
Roode Kruis verleend werd, zijn zoovele bewijzen, dat men in deze niet stil heeft gezeten en niet enkel diep
doordrongen is van het besef der verplichting den zieke zooveel mogelijk te helpen; maar tevens daarvan,
dat men zorgen moet in alle deelen voor die hulp berekend te zijn.” is er in eerste instantie veel weerstand
tegen hulpverlening door leken aan leken.
Pas met de dissertatie van dr. Cornelis Johannes Mijnlieff getiteld “Eerste Hulp bij Ongelukken en de
noodzakelijkheid tot deze organisatie" in 1905 waarin hij nut en noodzaak van lekenhulpverlening
aantoonde leek er een omslag te komen.

Dr. Van Eden schreef in 1897 al opleidingsmateriaal van leken en was een pleitbezorger voor het
schrijven van oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Zowel over Eerste Hulp als verbandleer schreef hij
zelf als een van de eerste boeken. In 1910 verscheen: “Leidraad bij het verleenen van Hulp bij
Ongelukken door leeken.” Zover ik na heb kunnen gaan het eerste oorspronkelijk Nederlandse lesboek
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EHBO. Uitgegeven door de “Vereenigingen „Eerste Hulp bij
Ongelukken" te AMSTERDAM en ROTTERDAM, ten dienste van
hen die den Cursus der Vereenigingen hebben gevolgd”.

Zoals wij allen weten verscheen de eerste druk van Het OranjeKruis boekje twee jaar later, in december 1912. De
eerdergenoemde dr. Mijnlieff en dr. Tilanus zaten, haast
vanzelfsprekend, in de commissie die deze eerste ”handleiding
tot het verleenen van eerste hulp bij ongelukken” vorm gaven.

Net als nu profileerde in de begintijd afzonderlijke bonden en verenigingen zich met eigen lesmateriaal.
De afdeling Rotterdam bijvoorbeeld gaf, toen zij nog als eigen bond fungeerde, boekwerken uit. Een
zoekopdracht op antieke EHBO boekwerken levert diverse, nog goed verkrijgbare, voorbeelden op.
Zowel W. Zwagers 1 als P.J. Coppens 2 schrijven over het goed aanleggen van een zwachtel. Hun
toepassingen voor zwachtels en driekante-doeken lijken eindeloos. Elk lichaamsdeel, hoe intiem ook,
blijkt in te zwachtelen te zijn. De “Vragen en antwoorden” van J. Snijders de Vogel hebben ongetwijfeld
bij menig cursist de hersenen laten kraken halverwege de voorgaande eeuw. Een rol die het werkboekje
van Het Oranje Kruis daarna heeft overgenomen. Als bijzonderheid noem ik nog met name het boekje
“Eerste hulp bij luchtaanvallen”, dat zouden wij nu in herdruk kunnen nemen onder de noemer “omgaan
met aanslagen”.
Steeds weer, door de jaren heen, zijn vormen gezocht om de vaardigheden van het eerste hulp verlenen
zo laagdrempelig mogelijk over te brengen. Ik noem een aantal aansprekende voorbeelden. Dr. J.F.J.
Baesjou, in 1964 ontvanger van Gouden Tilanus medaille, bewerkte in 1955 een uitgave van het Britse
Rode Kruis: “EHBO in beeld”. Uit een recensie van die tijd: “naar de vorm een prentenboek waarbij de
techniek van de (verwerpelijke) beeldroman op nuttige wijze is toegepast”.
Veel later (eind 20e eeuw) maakte de heer Doppenberg naam en faam met zijn boeken over specifiek
verbandleer. De heer T.A. Hooftman, de eerste ontvanger van een Gouden Tilanus medaille, schreef het
standaardwerk “Gids naar een goed rapportboekje E.H.B.O. praktijk 1950” en was jarenlang redacteur
van ons toenmalige verenigingsblad “Voorpost van de Dokter”.

Wie niet alleen vakinhoudelijk over EHBO publiceerde, maar ook over de organisatie van de vereniging,
bijvoorbeeld over wedstrijden, schreef is Dr. J. A. Molhuysen. De nestor van de Nederlandse EHBO noemt
de ANWB hem bij het verschijnen van het Prisma EHBO-boek van zijn hand. Wie lesmateriaal en
inspiratie voor te ensceneren ongevallen zoekt kan nog altijd putten uit zijn “E.H.B.O. OEFENGEVALLEN”.
Bij onze wedstrijden en vergaderingen was hij tot op hoge leeftijd een markant bezoeker. Hiermee stop
ik mijn voorbeelden.
Dames en heren,

Toen wij als KNV EHBO in 2009 met een eigen lesboek: “Hè t EHBO boek” kwamen was dat niet meer dan
een voortzetting van de traditie. De dames Van den Hurk, Bruin en Van Mierlo traden in de voetsporen
van illustere voorgangers. En dat op meer dan é én manier dan zij zich toen, en misschien ook nog wel
nu, beseften. Met “Hè t EHBO boek” gaf voor het eerst een landelijke vereniging weer een eigen boek uit.
1
2

Voorbeelden van zwachtelverbanden ten dienste van E.H.B.O, 19xx
Doek-, zwachtel- en spalkverbanden, 1942
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JAARREDE VAN DE VOORZITTER
En net als in de beginjaren van de vereniging werden we snel gevolgd door anderen. Ook passend in de
traditie was het verschijnen van een aantal, laat ik ze in televisie-taal beschrijven, spin-offs.

“EHBO voor ouderen” verscheen voor dat de uitdrukking “mantelzorgen” een werkwoord werd, aan de
start van de trend dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het boek is, op een enkel detail na, nog
steeds goed te gebruiken bij vervolglessen. (En is nog te koop bij de Stichting Dienstverlening EHBO).

“EHBO Drank en Drugs” sloot aan bij de veranderende feesten en partijen. Een boek dat enerzijds per
definitie reeds op de dag van verschijnen verouderd was, omdat de wereld van partydrugs (synthetische
drugs) sneller beweegt dan u en ik. Aan de andere kant blijft de hulpverlening ongeacht de gebruikte
drug grotendeels gelijk. De auteurs waren en zijn autoriteit op het verlenen van eerste hulp bij drank
en/of drugs gerelateerde ongevallen.
Dat bij het behalen van een rijbewijs eigenlijk ook een basiskennis “EHBO in het verkeer” hoort, zullen u
en ik met elkaar eens zijn. Een gemiste kans dat EHBO-kennis verwerven en actueel houden geen
verplicht onderdeel is van een geldig rijbewijs (vergelijk Duitsland) is. Dat wij als KNV een tweetal
boeken over dat onderwerp het licht lieten zien, past in onze “leren helpen” filosofie.
Dames en heren,

Ik kom tot een afronding en tevens tot de apotheose.

In 2010 verscheen: “Hè t EHBO Jeugdboek” als uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.
Sindsdien maken veel basisscholen gebruik van dit boek om in groep 7 of 8 jeugd-EHBO te geven. De
wijzingen van de Eerste Hulprichtlijnen in 2016 vroegen erom het materiaal aan te passen en te
verbeteren.
Instructeurs Eerste Hulp hebben met behulp van ervaren leerkrachten basisonderwijs en een
orthopedagoge nieuw lesmateriaal opgezet. De afgelopen periode is in een viertal klassen de
vernieuwde methode en het lesmateriaal getest. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben aangegeven
wat voor hen werkt en wat niet. De verbeterpunten hebben geleid tot aanpassingen en verbeteringen.

De KNV EHBO heeft de exclusieve verkooprechten gekregen voor dit boek en de bijhorende materialen.
Een viertal “EHBO-helden” geeft aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen in groep 7 en 8.
Daarnaast worden er differentiatiemogelijkheden aangeboden. Deze methode is gemaakt door mensen
uit de praktijk, met liefde voor het kind, passie voor EHBO é n met kennis en begrip voor de dagelijkse
praktijk van de leerkracht.
Graag nodig ik u uit om buiten deze zaal zelf kennis te maken met é én van de EHBO-helden en haar
meester Ruud. Het zijn meester Ruud en zijn leerlingen die ons de komende jaren zullen helpen veel
leerlingen uit groepen 7 en 8 EHBO-vaardigheden aan te leren en zichzelf en anderen te helpen. Voor
ieder van u ligt ook een kleine attentie klaar, zodat u uw eigen afdeling kunt informeren over deze
nieuwe jeugd-EHBO-ers.
Dank voor uw aandacht.
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NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2017
Nationale Vaardigheidsproeven 2017
Uitslag van de Nationale Vaardigheidsproeven:

Op 28 oktober 2017 was de 73e editie van de Nationale
Vaardigheidsproeven. Dertien ploegen streden om de door dr. C.B.
Tilanus jr. zelf ingestelde bronzen medailles.

De casus varieerde van een uit het klimtouw gevallen kind tot de moeder van een niet gevaccineerd kind
met mazelen. Het was spannend en de tie-breaker box 14 bleek nodig. Met een ex aequo voor plaats drie
gaf “het feestje van drie vrienden met alcohol en drugs in de kinderboerderij” de doorslag.
POS

AFDELING (Provincie)

PUNTEN

2

Diever (Dr 2)

451

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Wolvega (Fr 2)

Waardenburg Neerijnen 2 (Gld 2)
Waardenburg Neerijnen 1 (Gld 1)
Groot Ammers (ZH 1)

Wijk & Aalburg (NB/L 1)
Veen (NB/L 2)

EHBO voor doven en slechthorenden (U 1)
Emmen (Dr 1)

's Gravendeel (ZH 2)
Noordbroek (Gr 1)
Kolham (Gr 2)

Heerenveen (Fr 1)

459
448
448
431

box 14
55
49

428

414
408
397
386
382
374
317

De winnaars van de NVP 2017
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Koninklijke onderscheidingen

Over onderstaande in 2017 uitgereikte Koninklijke onderscheidingen is het Bestuur geı̈nformeerd.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

district Gelderland
Jan Klop, afdeling Zeewolde
district Friesland

H. Brandsma, afdeling Joure

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

district Drenthe
Egbert Brink

district Noord-Holland
Paul Jonker, afdeling Amstelveen

Astrid Lodder, afdeling Amstelveen
district Zuid-Holland

Frank Jansen, afdeling Cromstrijen
Cor Dorst, afdeling Numansdorp
district Gelderland

H. Zondag, afdeling Geldermalsen
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DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
Dr. C.B. Tilanus Jr.-onderscheidingen

DISTRICT DRENTHE

DRAAGPENNING
A. Bos, Emmen
C. Gritter, Pesse
J. Hummel, Smilde
H. Lichtendonk, Pesse
L.M. Stellingwerf – Stevens, Smilde
ZILVEREN MEDAILLE
M. Kommer – Kamp, Zweeloo
I.F.T. de Wolf, Pesse
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
M. Benthem – Koerts, Diever

DISTRICT FRIESLAND

DRAAGPENNING
H. Bosma, Beetgumermolen

K. de Vries, Beetgumermolen

ZILVEREN MEDAILLE
Mw. M. van den Bulk, Scherpenzeel e.o.
A.J.J. van Doorn, Dokkum
Mw. R. de Jong, Dokkum
P. van der Meer, Parrega-Hieslum
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
B. de Groot – Quarré , Minnertsga
Mw. A. de Haan, Tjerkwerd
S. Jongsma – Hoeksma, Bergum e.o.
Mw. C. Liemburg, De Knipe
BRONZEN MEDAILLE
G. Bunt – Stigter, Opheusden
H. de Bruin, Opheusden

H. Nauta – Dijkstra, Wergea-Warten
Mw. C. Postma, Parrega-Hieslum
E. Terpstra, Bergum e.o.
T. de Vries, Scherpenzeel e.o.
H.G. van Nikkelen Kuijper, Bergum e.o.
T. van der Tuin – Haagsma, Oude- en
Nieuwehorne

DISTRICT GELDERLAND

DRAAGPENNING
D. van Beusichem–van Stuyvenberg, Rijswijk
e.o.
Mw. A.J.H. Boerakker, Buren
D. Heenck, Opheusden
G.J. Laponder, Rijswijk e.o.
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A.W. Verhoeks, Opheusden
C.G. van Oort, Buurmalsen-Tricht
Y. Rusch – Muller, Zetten en Omstreken
R. van Soelen – van Maastricht, Zoelen-Avezaath
J.C. van Zetten, Zoelen-Avezaath

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
ZILVEREN MEDAILLE
V.M. Coppens, Velp-Rozendaal
L.C. van Kuijl, Buren
A. Verwoert – Vermeer, Opheusden
F. Visscher, Rijswijk e.o.

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
T.J. Valk, Eefde-Gorssel e.o.
C.M. v.d. Zijden – Verbeek, Buurmalsen-Tricht
JUBILEA
Afdeling Opheusden, 75 jaar

DISTRICT GRONINGEN

DRAAGPENNING
J. Blaauw, Wildervank
W.F.B. Helder, Delfzijl
P. Hogeveen, Ulrum-Zoutkamp
S.J. Koning, Delfzijl
T. Meijer – Elsinga, Usquert
H. Roossien, Wildervank

ZILVEREN MEDAILLE
R.G. Heerema – Kremer, Uithuizen
H.E. Huizing, Delfzijl
Mw. A.C. Keijser, Aduard
GOUDEN SPELD
A. Rijnsburger – Bos, Winsum

J.P. Visser, Schildwolde-Hellum
W. Visser, Delfzijl

DISTRICT NOORD-BRABANT/LIMBURG

BRONZEN MEDAILLE
K. van Beek, Waalwijk
H. Colijn, Wijk en Aalburg
Mw. J. v.d. Elshout, Waalwijk
T. van Es, Waalwijk

DRAAGPENNING
A. Groenenberg, Veen
G.W.S. Jacobs, Helden-Panningen
M.J.H. Joosten, Helden-Panningen
A.C.M. Kloor, Maastricht
W.J. van der Meer, Tholen-stad

ZILVEREN MEDAILLE
P. Hagenaars, Bergen op Zoom
Mw. C.A. Hoevenaar, Hooge en Lage Zwaluwe
P.J.M. Kloor, Maastricht
J.M. de Kok, Bergen op Zoom
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A.E. Schreurs, Delfzijl
P. Smit, Leens
J. de Velde Harsenhorst, Ulrum-Zoutkamp
Mw. B.A.B. Vredeveldt, Noorddijk
J. Zuur, Noorddijk

M. Kuijs, Waalwijk
Mw. S.S. van de Mortel, Helden-Panningen
Mw. L. van der Pol, Wijk en Aalburg
Mw. M. Ridderhof, Tholen-stad
D. Rochat, Woudrichem
Mw. E. van de Velden, Hooge en Lage Zwaluwe
F. van Wijk, Veen
P.L.M. Tack, Bergen op Zoom
Mw. C.G. Vos, Veen
T. van de Water – Snoek, Almkerk

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
E.C.A.M. Schoormans – Daelman, ‘s Gravenmoer

DISTRICT NOORD-HOLLAND

BRONZEN MEDAILLE
J.D. Engel, Stede Broec
Mw. S. Onrust, Stede Broec
A. Schouten – Lamboo, Stede Broec

DRAAGPENNING
Mw. K.M. ter Beek, De Rijp-Graft
J.C.H.P. van den Brandt, Heemstede
P.J.M. Deen, Hem-Venhuizen
M.J.M. Ebbelaar, Drechterland
L. Geeve, Bennebroek
N.A.M. Gobes, Stede Broec
D. de Graaf, Bussum
J.T.M.J.G. Hulsegge – Hoogstraten, ’s Graveland
e.o.
S. Kok, Wognum-Nibbixwoud
Mw. M.G.M. Laan, Drechterland

ZILVEREN MEDAILLE
J. van den Bosch, Nieuw-Vennep
C.W.H. van Deventer – Zwagerman, Haarlem
Snelverband
Mw. E. Gaal, Assendelft
De heer E. Lodder, Amstelveen

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
L. van Aurich, Edam
A. Bleeker – Rot, Koog-Zaandijk
V.D.M.M. Buijsman – Boukens, Stede Broec
M.L.L. Jansen – Bart, Ouderkerk aan de Amstel
J.A.H.M. Pankras – Schooneman, Stede Broec
L.J. Prevo, District Noord-Holland

Mw. M.C.H. Smit, Amstelveen
T. Tosseram, Amstelveen
E. Verhoef – Smid, Stede Broec
Mw. A. Lodder, Amstelveen
A.H. Lommers – Vader, Bennebroek
Mw. D. Mulder, Heemstede
C.M. Ootes – Slot, Bennebroek
D. van der Reep, Bennebroek
M.J.H. Ruijter – Bos, Assendelft
P.G.M. Smit, Ouderkerk aan de Amstel
G. Stuijt, Ouderkerk aan de Amstel
E. Venix, Haarlem Snelverband
Mw. C. Wessels, Bennebroek
Mw. A.M. Pranger, Sint Pancras
Mw. P.K. de Rooy, ’s Graveland e.o.
Mw. C. Smit, Koog-Zaandijk
A. Wijnker – Zwagerman, Drechterland

JUBILEA

Afdeling Koog-Zaandijk, 75 jaar

DISTRICT OVERIJSSEL

DRAAGPENNING
H. Bakhuis – Berkhof, Den Ham
H.J. Bieleman – Haverslag, Bathmen
W. Breukelaar, Staphorst
Mw. H. Dingstee. Staphorst
Mw. H. Kubbenga, Genemuiden
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A.T. Veldhoen, Colmschate
M.J.A. Wiersma – Jongman, Zwolle

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
ZILVEREN MEDAILLE
A. Bakker – Otten, Blokzijl-Wetering
K. Kappe, Staphorst

D. Kruithof, Blokzijl-Wetering
R. Tuin, Staphorst

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
C. Haze – de Vos, Giethoorn
GOUDEN SPELD
R. Kort, Almelo

H. de Wilde, Genemuiden
H.J. Willems, Hardenberg

DISTRICT UTRECHT

BRONZEN MEDAILLE
Mw. S. van Asch, Wilnis
P. van Bergen, Wilnis
B. Bon, Wilnis
F. van Gunst, Wilnis
Mw. S. de Koning, Wilnis
Mw. M. Kooijman, Wilnis
E.G. Limburg, Wilnis

Mw. E. Meijer, Wilnis
A. Pauw, Wilnis
Mw. C.E.R. Reurings, Wilnis
J.P. Voshart, Wilnis
Mw. H.I.C.E. Vrensen, Wilnis
D. Winters, Wilnis

DRAAGPENNING
R. Blom, Wilnis
J.H.M. v.d. Breemer – Ter Weyden, Soest
P.G. van den Brink, Renswoude
P. Cleton, Woudenberg
R. van Dijk, Renswoude
J.G. van Doggenaar – van Wijkvliet, Soest
J. Haanstra – Kosse, Renswoude

ZILVEREN MEDAILLE
M.A.C. van den Hurk – Dittmar, Woudenberg
R. van Leliveld, Utrechtse Vereniging

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
E.C.J. van Ojik – Onderstal, Veenendaal
S.J. van de Pijpekamp–van de Kamp, Hamersveld
GOUDEN SPELD
E.M.J. Tolboom – Hart, Baarn

DRAAGPENNING
E.M. v.d. Bent, Terneuzen
J. Harte, Terneuzen

ZILVEREN MEDAILLE
C.P.E. de Baerdemaeker, Aardenburg
Mw. E.S. Groen, Terneuzen
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J.M. Hoepel, Renswoude
F. Hopman, Wilnis
T. Jansen, Soest
Mw. T. van Kleef, Wilnis
W. van de Pol, Hamersveld
Mw. R. van de Schraaf, Wilnis
R. Sukkel, Renswoude
Mw. W. Nijburg, Veenendaal
P. Pauw, Wilnis
M. Strieper, Wilnis

DISTRICT ZEELAND
J.L. Klaassen – de Graag, Lewedorp
A.J. de Theye – Nijskens, Lewedorp

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
F. Weemaes, Terneuzen

DISTRICT ZUID-HOLLAND

BRONZEN MEDAILLE
A. den Boer, Oud-Beijerland
J. Bongers – Doornbos, Giessenburg
Mw. B. Buitelaar, Maasland
J. van Dijk – de Kuiper, Giessenburg
T.H.A. Dijkshoorn – de Smit, AbbenbroekGeervliet-Heenvliet
D. Goedendorp, Maasland
Mw. D. de Haan, Vianen
P.C.M. van Houwelingen – van der Wouw,
Giessenburg
Mw. J.P. de Jongh, Noordeloos e.o.
M.P. de Jongh, Noordeloos e.o.
W.J. Klop, Noordeloos e.o.
J.W.A. Knoot – van de Wouw, Oud-Beijerland
DRAAGPENNING
A.A. Aarse, Naaldwijk-Honselerdijk
A.A. den Besten, Groot-Ammers
A.J. Duyzer – Meijer, Schelluinen
Y.M. Engelman – de Vos, Vianen
G. de Graaf, Giessenburg
H. Houweling – Blom, Noordeloos e.o.
Mw. J. van der Jagt, Oud-Beijerland
G. Janse, Ameide-Tienhoven
L. Klok, Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet
L.J.T.M. van Lent, Krimpen aan de Lek
J. van der Linden, Vianen
ZILVEREN MEDAILLE
A. Aantjes, Ottoland e.o.
Mw. S. den Bakker, Rockanje
J.L.M. Barendse, Naaldwijk-Honselerdijk
S. de Borst – Kruik, Oostvoorne-Tinte
Mw. C.J. den Edel, Giessenburg
Mw. L. Moerman, Oostvoorne-Tinte
N. Nelemans, Oud-Beijerland

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
I. van Bochove, Zwartewaal
W.C. van Domburg – Mayenburg, Driebruggen &
Waarder
M.J. van Leeuwen, Monster
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J. Okkema – Bruin, Oud-Beijerland
M.M. Okkema, Oud-Beijerland
W. Petersen, Giessenburg
Mw. A. Poutsma, Oud-Beijerland
P. van Reede, Bolnes
C. van Rijswijk – de Groot, Giessenburg
A. Rozendaal, Giessenburg
J. de Rover – de Waard, Giessenburg
C.P.E. Siegers – Gaanderse, Oud-Beijerland
W.C. den Toom – van Brouwershaven,
Giessenburg
K. Verbaan, Noordeloos e.o.
J. van de Wetering, Oud-Beijerland
Y.P. de Wit – Hoogstad, Hellevoetsluis
P.L.A. Maat, Oud-Beijerland
G.J. Pothoven – Hiemstra, NaaldwijkHonselerdijk
M. van der Spek, Abbenbroek, Geervliet en
Heenvliet
G. Uppelschoten, Vianen
Mw. C. van Veen, Maasland
M. Velthuizen – van Riemsdijk, Rijsoord
H.G. van der Vlies, Zuidland
J. v.d. Voskamp – Wel, Naaldwijk-Honselerdijk
J. Poldervaart, Abbenbroek, Geervliet en
Heenvliet
D. Riedijk – Jongejan, Hellevoetsluis
D. van Schaick – Weltevrede, Numansdorp
W. Snaaijer, Puttershoek & Maasdam
J.C. van de Velde, Brielle
G. Vink – van Bennekom, Oud-Beijerland
P.J. van Oudheusden, Puttershoek & Maasdam
N. Pinster – Nieuwland, Oostvoorne-Tinte
T. van der Ree, Numansdorp

JAARCIJFERS KNV EHBO
Jaarcijfers KNV EHBO

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa

Passiva

Materiele vaste activa

€

417.652

Vlottende Activa

€

7.794

Financië le vaste activa
Liquide middelen

€
€

€

1.500

Eigen vermogen

€

121.519

Langlopende schulden

€

250.000

Voorzieningen

1.426

Kortlopende schulden

_________

428.371

€

€

€

_________

1.800

55.052

_________

428.371

_________

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Baten
Contributie / huur
Financië le baten

€ 122.496
€

2.050

__________

€ 124.546

Lasten
Bedrijfskosten

€ 128.400

Regulier resultaat

€ -/-3.854

__________

Bijzondere baten/lasten
Resultaat
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€ -/-54.845
€

__________

-/- 58.699

STICHTING DIENSTVERLENING EHBO
Stichting Dienstverlening EHBO

De stichting biedt een assortiment dat de afdelingen nodig hebben voor het geven van de opleiding en
de herhalingslessen. En uiteraard ook al die materialen die de afdelingen nodig hebben bij een inzet.

In een week tijd hebben we onze in eigen beheer ontwikkelde bestelsite begin januari 2017 in de lucht
gebracht (www.stichtingdienstverleningehbo.nl). Deze site is voorzien van een heldere tekst en een
scherpe foto zodat u weet wat het product in werkelijkheid eruit ziet.
Sinds 1 augustus 2017 verzorgt Multicopy Zeist alle
papierwaren voor de KNV EHBO en haar afdelingen.
Elke afdeling heeft op 31 juli 2017 via een mail
inloggegevens gekregen om zelf direct bij deze
vestiging van Multicopy te bestellen.
ProCardio, een van de leveranciers die ook
samenwerkt met de Hartstichting, heeft een
exclusieve aanbieding
(http://www.procardio.nl/AED/knvehbo.php)
gemaakt voor de afdelingen van de KNV EHBO.

NIEUWE BOEKEN
Na de zomer verscheen de lesserie
EHBO-held.

De nieuwe kledinglijn wordt rechtstreeks geleverd
aan de afdelingen door Arvem BV. Leden van de
verenignig hebben modelgestaan voor de foto’s op
de site.

FINANCIEEL RESULTAAT

Eigen vermogen 31 december 2017: € -/-52.122
Resultaat 2017: € 2.302
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Bij de start van de NVP werd het
Buskruit met EHBO boek
gepresenteerd.

STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV
Stichting Opleiding EHBO en BHV

De Stichting Opleidingen EHBO en BHV heeft in 2017 2 basisopleidingen gegeven en daarmee 7 nieuwe
EHBO-ers opgeleid. Daarnaast zijn in ons pand aan de Kwikstaartlaan 8 herhalingsdagen EHBO en 2
praktijkdagen BHV gegeven. Er werden verder bij diverse bedrijven In Company 2 herhalingsdagen
EHBO en BHV en 1 workshop EHBO en reanimatie georganiseerd. Deze werden verzorgd door diverse
instructeurs Eerste Hulp. 3 keer werd de trainerscursus dementievriendelijk georganiseerd.
In totaal hebben 208 deelnemers onze activiteiten bezocht. Ook dit jaar hebben meerdere deelnemers
zich na het behalen van het diploma bij een van de afdelingen aangemeld.

In september 2017 werden de eerste instructeurs Eerste Hulp opgeleid tot trainer Samen
dementievriendelijk. Zij kunnen nu de (vrijwillige) hulpverleners binnen hun organisatie trainen in het
GOED omgaan met dementie. In de trainingen leren de hulpverleners dementie herkennen en leren ze
stapsgewijs vaardigheden aan die belangrijk zijn in het contact met mensen met dementie. Zodat zij
mensen met dementie op de juiste manier kunnen benaderen op het moment dat deze hun hulp nodig
hebben.

FINANCIEEL RESULTAAT

Eigen vermogen 31 december 2017: € -/-71.518
Resultaat 2017: € -/-5.252

BUSKRUIT MET EHBO
In het verlengde van het Buskruit met
EHBO-boek heeft de stichting het
exclusieve recht onder de naam
Buskruit met EHBO-workshops te
geven. Tijdens de “Buskruit met
EHBO” avond komt een instructeur
Eerste Hulp twee uur langs om al uw
vragen over Eerste Hulp aan kinderen
te beantwoorden. Zijn er specifieke
vragen dan kunt u die vooraf mailen
en zal de instructeur zorgen dat er
tijdens de avond antwoord op de
vraag wordt gegeven.
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STICHTING HULPVERLENERS MAGAZINE
Stichting Hulpverleners Magazine

Hulpverleners Magazine geeft informatie over alle mogelijke onderwerpen op het gebied van eerste hulp
bij ongelukken (EHBO) en bedrijfshulpverlening (BHV).
Hulpverleners Magazine verschijnt zes keer per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus,
oktober en december.

Hulpverleners Magazine is een uitgave van de Stichting Hulpverleners Magazine. De redactie werd in
2017 gevormd door vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, de Nederlandse
Vereniging Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Orde Docenten EHBO (N.O.D.E.).

Vertegenwoordiging in bestuur Hulpverleners Magazine in 2017
De heer C.D. Westdijk (penningmeester)

Redactie Hulpverleners Magazine in 2017
E. Knaapen, hoofdredacteur
B. Berkemeier
M. Bonnes
J. Brinks

W. Kuiper

Y. Smits-Tuerlings

B. van Walderveen
E. Warmelink

Stijl C, eindredactie

THEMA’S
In 2017 verschenen zes
nummers met als thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Verkeersveiligheid
Sportletsels
Communicatie
Eerste hulp in de natuur
Veiligheid in de bouw
EHBO-apps

BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsgegevens

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken (KNV EHBO)
Kwikstaartlaan 28
3704 GS Zeist

Tel: 030-696 9999

www.koninklijke-ehbo.nl

e-mail: info@koninklijke-ehbo.nl
RSIN: 002563733
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