JAARVERSLAG 2018
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 125e
verenigingsjaar van de KNV EHBO.
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VOORWOORD
Voorwoord
Dames en heren,

Het is voor het eerst dat ik een voorwoord bij het jaarverslag van ‘onze’ KNV EHBO schrijf.

De reden hiervoor is het tragische ongeluk dat onze voorzitter, Herman de Wilde, in november 2018
overkwam.
In het afgelopen jaar werden tal van zaken opgepakt.

Aan de afdelingen werd door middel van de Nieuwsbrieven in zeven stappen nut en noodzaak van AVG
uitgelegd.
In november 2018 werd een begin gemaakt met een “Rondje Nederland”. Samen met Marieke van der
Valk heb ik kennis kunnen nemen van wat er onder de afdelingen leeft en aan welke informatie de
afdelingen behoefte hebben.

Samen met onze toenmalige voorzitter Bart van Walderveen heb ik in mei 2018 een convenant met Lars
van Driel van EHBDD (Eerste Hulp Bij Drank en Drugs) mogen tekenen.

Reden voor het afsluiten van dit convenant is dat in het kader van de Veldnorm Evenementenzorg steeds
meer van onze hulpverleners wordt gevraagd zeker als het gaat om hulpverlening bij festivals.
Mede door onze betrokkenheid bij het samenstellen van de Veldnorm Evenementenzorg kunnen wij
onze afdelingen uit eerste hand informatie verschaffen over de op handen zijnde veranderingen op het
gebied van verlenen van eerste hulp bij evenementen.

In een 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. Een goed voorbeeld daarvan is onze reactie in oktober 2018 op het bekend worden
van de actie Serieus Request voor meer AED´s en AED-onderwijs.
Het jaar 2018 hebben we in financieel opzicht alles tezamen genomen tot mijn spijt niet positief kunnen
afsluiten. Het Bestuur heeft een analyse uitgevoerd hoe dit negatieve resultaat heeft kunnen ontstaan.
Het Bestuur heeft het afgelopen jaar voor een groot deel met vier en de laatste twee maanden met drie
man alle zeilen bij moeten zetten om de vereniging draaiende te houden. Dat ondanks alles toch een
aantal mooie resultaten is neergezet was alleen maar mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van
Marieke van der Valk vanuit haar rol als bestuursondersteuning, Zij heeft ook dit jaar weer het
jaarverslag verzorgd.
Ik dank allen die in kader van #samenehbo dit tot een boeiend EHBO-jaar hebben gemaakt.
Bein Stiksma
Secretaris
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KNV EHBO, DE ORGANISATIE
KNV EHBO, de organisatie

BESTUUR

H. de Wilde, voorzitter ()
B.T. Stiksma, secretaris
H. Noordman, penningmeester
A. Koole, lid -portefeuille DLA/AV
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis
van declaraties (reis)kostenvergoeding.

VERENIGINGSRAAD

Per 31 december 2018 bestond de Verenigingsraad uit de volgende leden:
Drenthe

A. Stevens

Gelderland

L. Soer

Friesland

Groningen

J. van der Bij
-

Noord-Brabant/Limburg

F. Hardy

Overijssel

H. Bosman - Keizer

Noord-Holland
Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

G. Venix – De Graaf
M. van der Hurk
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 (tot 1 juni 2018)
L. Bolhuis(vanaf juli 2018)

L .Torabi Mohammadi (vanaf juli 2018)

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

In 2018 is een aantal bekende gezichten uit ons midden verdwenen door hun overlijden. Wij noemen
met name:

HERMAN DE WILDE

Bij zijn verkiezing als landelijk bestuurslid in 2015 wilde hij niet veel woorden aan zichzelf besteden en
ook bij zijn verkiezing tot landelijk voorzitter in mei jongstleden vond hij het eigenlijk niet nodig
mensen te vertellen wat hij allemaal deed en had gedaan. Hij wilde de komende maanden, tijdens het
Rondje Nederland, graag persoonlijk kennis gaan maken met de besturen van de afdelingen. Want
eigenlijk ging het voor hem maar om é én ding: dat we ons samen en in harmonie zouden inzetten om
zoveel mogelijk mensen EHBO te leren om zo nodig te helpen. En dat ‘samen’ bereikte je volgens hem
het beste door de persoonlijke ontmoeting.
Herman haalde in januari 1976 zijn EHBO-diploma, bij EHBO Kampen. Vanaf 1988 gaf hij als
kaderinstructeur Oranje Kruis opleiding EHBO, reanimatie en BHV. Van groep 8 tot gastouders, van de
mensen van KPN tot al die andere bedrijven in de omgeving die van zijn diensten gebruik maakten.
Herman wist in de loop van de tijd honderden mensen de kennis van het hulpverlenen bij te brengen.
Een betrokken docent die met beide benen op de vloer het niet ingewikkelder maakte dan het zou
moeten zijn.

In maart 1992 kwam het voorzitterschap van de afdeling Genemuiden op zijn pad. Een afdeling waar hij
zowel voorzitter als instructeur was. Ook hier geen bestuur op afstand, maar dicht bij de leden. Ook
Herman kon je als EHBO-er bij een evenement verwachten. Na zijn eerste carriè re volgde een tweede. In
het seizoen 2007-2008 maakte hij zijn opwachting als bestuurslid van het district Overijssel. Zijn
kwaliteit mensen met elkaar te verbinden, leidde ook hier tot de voorzittershamer. In eerste instantie
voor de landelijke organisatie nog wat verscholen, want zijn focus lag primair op het district. Bezoeken
van afdelingen, elkaar op bijeenkomsten en vergaderingen zien, inspringen als het ergens even niet
helemaal soepel liep.
Vanaf 2013 bezocht hij de landelijke algemene vergadering als vertegenwoordiger van Overijssel. Toen
in 2014 duidelijk werd dat de vereniging hem nodig had stond hij op en in 2015 werd hij gekozen in het
bestuur van de KNV EHBO. Vanaf dat moment werkten wij samen. De afgelopen jaren waren intens.
Herman had personeelszaken in zijn portefeuille en daar was genoeg in te doen. Voor mij werd een hem
kenmerkende stijl duidelijk: zo lang als het kan samen proberen in overleg te blijven, maar als dat niet
kan niet bang zijn om een duidelijke lijn te trekken. Als je de verantwoordelijkheid hebt, moet je niet
bang zijn die te dragen.

Ook bij de interne gesprekken in het bestuur was Herman duidelijk in waar hij voor stond. Inspraak was
welkom, de uitnodiging voor een gesprek ging hij niet uit de weg, maar het was het bestuur dat
uiteindelijk de taak had besluiten te nemen. Binnen het bestuur kreeg Herman meer en meer de rol van
vicevoorzitter, waarna zijn verkiezing tot voorzitter in mei van dit jaar geen verrassing meer was. In de
afgelopen maanden gingen we enerzijds door op de ingeslagen weg: overleg met de verenigingsraad,
districten bezoeken, afdelingen bijstaan, mensen informeren. Anderzijds kwam er een ‘vleugje’ Herman
bij: een opmerking over sponsoring niet schromen een leverancier te bellen, wat eerder vergaderen
zodat hij in de avond nog een cursus kon geven, duidelijk zijn in wat je wel of niet wilt. Herman verstond
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de kunst zich in een dossier vast te kunnen bijten en dat dossier op een voor ons positieve manier af te
kunnen sluiten. Herman wist als geen ander hoe belangrijk een individuele EHBO-er voor een afdeling
is. Voor hem was het een eer deze EHBO-ers door middel van een onderscheiding in het zonnetje te
zetten, want zij hadden het verdiend. Groot was zijn verbazing toen hem zelf, in het bijzijn van zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen, de eer te beurt viel een Dr. C.B. Tilanus Jr. onderscheiding in
ontvangst te mogen nemen. Het enige wat hij kon stamelen was: “Waar heb ik dit aan te danken”.

HENK BLEKER

Op 9 juli 2018 bereikte ons het bericht dat oud-voorzitter en erelid van het district Noord-Holland, de
heer Henk Bleker is overleden. Henk was van 1988 tot 2015 bestuurslid, later voorzitter, van het district
Noord-Holland. In de laatste Algemene Vergadering werden zijn wijze woorden nog gememoreerd door
een van de aanwezigen: “Het is immers niet erg om elkaar kritisch de maat te nemen, maar een
Koninklijke naam betekent dat daarna de handen ineen moeten worden geslagen.”. De vereniging
verliest in de heer Bleker een goed EHBO-er en bekwaam bestuurder. Dat mag ook blijken uit zijn
benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

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
Bestuursverslag

In het verslagjaar 2018 onderging het Bestuur diverse wijzigingen en was als volgt samengesteld:

Bart van Walderveen (voorzitter) tot 27 mei 2018, Bein Stiksma (secretaris), Cees Westdijk
(penningmeester) tot 27 mei 2018, Bianca Wijnands (Hoofd Opleidingen) tot 27 mei 2019, Adrie Koole
(algemeen bestuurslid), Herman de Wilde (algemeen bestuurslid) na 26 mei 2018 voorzitter tot aan zijn
tragisch overlijden op 4 november 2018 en Henk Noordman (penningmeester) na 26 mei 2018. Het
Bestuur werd ondersteund en geadviseerd door Marieke van der Valk.
Om op het maximale aantal van zeven bestuursleden te komen staan momenteel vier vacatures open.

Het Bestuur vergaderde afgelopen jaar tien maal. De vergaderingen van het bestuur werden volgens een
vast schema van vergaderpunten afgewerkt. Daarnaast heeft het Bestuur zich een dag “op de hei” terug
getrokken om samen met Ton van Maanen (district Gelderland), Fred Hardy (district NoordBrabant/Limburg), Siebe Boomsma (district Friesland), Jan van der Bij (district Friesland) en Bart van
Walderveen (oud-voorzitter) van gedachten te wisselen over de toekomst van de KNV EHBO. Na deze
bijeenkomst is een document samengesteld waaruit blijkt dat de afdeling van KNV EHBO centraal staat.
Tevens werd tijdens deze bijeenkomst een profiel opgesteld voor de diverse bestuursfuncties.
Ook dit jaar werd er voor gezorgd dat de tuin, ten opzichte van de ons omringende gebouwen, er weer
netjes bij ligt.

In mei 2018 werd afscheid genomen van onze medewerkster Marijke van Toor. Door het vertrek van
Marijke werden de taken op kantoor opnieuw verdeeld. Hennie van Zanten werd verantwoordelijk voor
de boekhouding, terwijl via de Biga-groep twee verse krachten, Lorrainne en Leiloma, werden
binnengehaald. Lorrainne werd belast met de beantwoording van de telefoon en het afhandelen van de
onderscheidingen en Leiloma met de verkoop van de materialen.

In navolging van de vorig jaar ingezette actie om alle afdelingen van de KNV EHBO van goede statuten te
voorzien werden concept-afdelingsstatuten geschreven en aan een paar notarissen en afdelingsbesturen
ter beoordeling voorgelegd. Na de nodige correcties konden een stappenplan, een toelichting en de
concept-afdelingsstatuten naar de afdelingen worden gestuurd. Van het aanbod van de notaris uit
Kampen werd door diverse afdelingen gebruik gemaakt.
Naar aanleiding van de samenwerking met de afdeling Groningen tijdens Koningsdag werd het Bestuur
gevraagd bij het oplossen van een probleem binnen het bestuur van die afdeling.

Samen met de voorzitter van district Zuid-Holland werd gezocht naar een oplossing van een verschil van
mening met de in liquidatie zijnde afdeling Voorburg.
Van de reeds opgeheven afdeling Zeist konden de eigendomsrechten van de nog niet verkochte
garagebox niet hard worden gemaakt. Ons restte niets anders dan tot een schikking over te gaan.

Met Lars van Driel van EHBDD (Eerste Hulp Bij Drank en Drugs) werd in mei 2018 een convenant
getekend met het exclusieve recht de cursus EHBDD tegen gereduceerd tarief aan te bieden.
Bij de Hartstichting werd het predicaat “Reanimatiepartner” aangevraagd en verkregen.

Pagina 6

BESTUURSVERSLAG
Begin 2018 bleek dat onze ledenadministratie niet voldeed aan de AVG-richtlijnen en de leverancier het
systeem niet meer zou bijwerken en ondersteunen. Na een presentatie door verschillende afdelingen
werd besloten om Genkgo een nieuwe opzet van onze ledenadministratie te laten maken.
In 2018 werd hard gewerkt aan een nieuwe website. Door de koppeling met de DLA kon deze pas in
2019 “live” gaan.

In het kader van het 125 jarig bestaan werd door scholen in de districten Groningen en Overijssel een
jeugd-vaardigheidsproef georganiseerd.
Evenals in 2017 werd door het Bestuur in samenwerking met de districtsbesturen een “Rondje
Nederland” georganiseerd. Onderwerpen als AVG, statuten, Veldnorm Evenementenzorg, nieuwe
ledenadministratie passeerden de revue.

Bij de Veldnorm Evenementenzorg, die in 2019 definitief zal worden vastgesteld en van kracht zal
worden, is de KNV EHBO als enige koepel vanaf de eerste bijeenkomst zeer nauw betrokken.
Bein Stiksma
secretaris
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Commissies en werkgroepen

COMMISSIE ALGEMENE VERGADERING 2018

Bestuur district Groningen

Het Bestuur, contactpersoon A. Koole

COMMISSIE NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2018
Jantje Wijnands-Hofsteenge
Mini Koek-Harms

Bianca Wijnands
Bein Stiksma

PENNINGMEESTEROVERLEG
De heer H. Noordman (voorzitter)
Alle districtspenningmeesters

De heer B.T. Stiksma (notulist)

WERKGROEP DIGITALE LEDENADMINISTRATIE
De heer A. Hilderink

De heer M.J. Poortvliet

De heer A. Koole

De impact van de AVG op de DLA bleek te groot om met simpele aanpassingen in de bestaande software
op te lossen. Na een oproep aan de afdelingen om mee te denken over een nieuw systeem zijn meerdere
systemen bekeken en is uiteindelijk gekozen voor Genkgo. De heren Hilderink en Poortvliet hebben
sinds 2009 zich ingezet voor het ondersteunen van afdelingen bij het gebruik van de DLA, waarvoor de
vereniging ze zeer erkentelijk is.

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:
Het Prins Hendrik Fonds
De heer A. Koole

Organisatie LOTUS®
Het LOEK (landelijke Overleg EHBO Koepels) komt alleen in bijzondere situaties bijeen.
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Social media

FACEBOOK

Op 1 januari 2018 had de Facebookpagina @koninklijke.ehbo 609 Volgers.
Op 31 december 208 was dat aantal 826.

1 Aantal mensen aan wie berichten zijn getoond

TWITTER
Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2018 964 volgers. Op 31 december 2018 waren dat er 1.042.

INSTAGRAM

Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2018 55 volgers. Op 31 december 2018 waren dat er 150.

WEBSITES

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

stichtingdienstverleningehbo.nl
st-opleidingehbo.nl
ehboheld.nl
125jaarknvehbo.nl
knv-support.nl

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om het beheer van alles sites door vrijwilligers te laten
plaatsvinden. Ook is een nieuwe landelijke website gebouwd en getest die op 3 januari 2019 ‘live’ is
gegaan.
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ALGEMENE VERGADERING TE HOOGKERK, DISTRICT
GRONINGEN
Algemene Vergadering te Hoogkerk, district Groningen

Op zaterdag 26 mei 2018 kwamen de vertegenwoordigers van de tien districten in Hotel Van der Valk te
Hoogkerk 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 Groningen heette de heer Roelof Kuil, voorzitter van district Groningen de aanwezigen
welkom.
De notulen en het jaarverslag 2017 werden ongewijzigd vastgesteld.

Secretaris Bein Stiksma gaf een toelichting op de cijfers. Vooraf werden schriftelijke vragen ingediend en
beantwoord. De antwoorden behoefden geen nadere toelichting. De financië le verslagen werden
geaccordeerd.
De decharge over 2017 werd verleend met de aantekening dat de districten Groningen en NoordHolland tegen hebben gestemd.

Bij de bestuursverkiezing waren voorzitter Bart van Walderveen, penningmeester Cees Westdijk en
Hoofd Opleidingen Bianca Wijnands aftredend en niet herkiesbaar. Herman de Wilde was aftredend en
beschikbaar als voorzitter. Herman de Wilde werd gekozen als voorzitter. Adrie Koole was aftredend en
herkiesbaar. Hij werd herkozen.
De overige agendapunten waren hamerstukken.

De meegekomen partners mochten een bezoek brengen aan de binnenstad van Groningen.

Na de lunch werden de vertegenwoordigers van de organisaties waarmee wij samenwerken
verwelkomt. Om 14.00 uur werd aan de Stichting Clubhuis voor Doven te Groningen de grote Gouden dr.
C.B. Tilanus Jr. medaille uitgereikt.
Aan het slot van de jaarrede werd een toost uitgebracht op 125 jarig bestaan van de KNV EHBO.

STICHTING CLUBHUIS VOOR DOVEN IN GRONINGEN
Tijdens het officië le gedeelte van de Algemene Vergadering is de Grote Gouden dr. C.B. Tilanus
jr. medaille uitgereikt aan de stichting Clubhuis voor Doven in Groningen.

Al sinds 1971 zet deze stichting zich in voor de belangen van de doven binnen een straal van 50
km van Groningen. Dit doet zij door gesprekken te voeren met de gemeente Groningen, het
platform van WMO en de Dovenschap. De stichting biedt daarnaast doven een kans om zichzelf
te zijn binnen een gelijkwaardige omgeving en via de vele commissies probeert zij zoveel
mogelijk (educatieve) activiteiten te organiseren. .
Dankzij de aangesloten verenigingen, commissies en eigen activiteiten is het Clubhuis
gemiddeld 5 keer per week open. En kunnen veel doven, in alle leeftijden en interesses, terecht
bij het Clubhuis.
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Jaarrede van de voorzitter
Dames en heren,

U weet dat ik er naar streef om mijn jaarrede beknopt te houden met daarin een boodschap verpakt. Een
beknopte terugblik op onze verenigingshistorie, een schets waar we nu staan maar vooral een blik op de
toekomst. Ik weet voorspellen is lastig zeker als het om de toekomst gaat. Maar toch.
Terugkijkend op 125 jaar geschiedenis ben ik van mening dat het bijbrengen van medische kennis aan
de gewone burger een emancipatiekarakter heeft. Dat paste eind 19e eeuw in een meer algemeen
maatschappelijke tendens om ook de gewone burger naast de bovenlaag te scholen. Denkt u ook aan het
overbekende schooltype van de HBS. Helaas verloren gegaan met een prima brede opleiding. Kom daar
nog eens om. Ik merk nog op de eerste 15 jaar EHBO toepassen hartstikke illegaal was. Dat was werk
louter voorbehouden aan artsen. Eerst in 1908 werd de wet gewijzigd, daarom kon Het Oranje Kruis
(Prins Hendrik!) ook pas daarna worden opgericht.

In de jaren sinds de start van onze vereniging komen bepaalde thema’s steeds naar voren. Eenheid in
opleiden, de relatie met Het Nederlandse Rode Kruis en ook Het Oranje Kruis, het samen vormgeven van
onze vereniging. Het zijn onderwerpen die in elk decennium wel ter sprake kwamen en die daarom
terug te vinden zijn in De Voorpost van de dokter uit die tijd.
Die collectie Voorposten en andere KNV-magazines zijn nu, door de inspanning van twee vrijwilligers,
online in te zien. Ze geven een tijdsbeeld, vertellen het verhaal van de EHBO-ers aan ons. Maar bovenal
geven ze ons inspiratie om door te gaan en verder te bouwen op de fundamenten van onze voorgangers.

Recent ben ik namens onze vereniging betrokken bij het opstellen van de Veldnorm Evenementenzorg.
Als voorzitter van de oudste en grootste EHBO-vereniging kon ik putten uit tientallen jaren ervaring uit
het veld, kennis en kunde van de mensen in afdelingen en districten en zo de stem van de EHBO-er laten
horen. Dat wij als vereniging kunnen terugzien op een lange geschiedenis van eerste hulp verlenen bij
historische, spraakmakende, kleine en grote evenementen maakt een avondje digitaal bladeren snel
duidelijk.

Zo schrijft dr. Molhuysen over de hulpverlening bij het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard:
“Laten we ons verheugen over het buitengewoon goede verloop en de uiterst prettige samenwerking en
waardeering. We kunnen op de Haagsche E.H.B.O.-ers vertrouwen. Zoo denken de doctoren er blijkbaar
ook over, ten minste in een enkelen post ging de dokter op stap en werd niet meer in den post
teruggezien en het ging er best.” (Voorpost 97, maart 1937)
In 1949 schrijft de heer Van Roon (toentertijd directeur van NV EHBO) voor het eerst over de TT en
EHBO Assen, een afdeling die juist vandaag haar 80-jarig bestaan viert:

“Reeds vanaf Woensdag waren 20 E.H.B.O.-ers uit Assen in touw om langs het circuit dienst te doen,
terwijl dit aantal Vrijdags nog werd aangevuld met 5 E.H.B.O.-ers uit Nieuw-Buinen en een Rode Kruis
helper. Op deze dagen berust de leiding van deze hulpverlening bij mevrouw Venema en een militaire
arts, die daartoe op de hoofdpost aanwezig waren en een ziekenauto van het hospitaal ter beschikking
hadden.”
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Over de Elfstedentocht van 1963 kan natuurlijk niet worden gezwegen. A. de Boer doet verslag:

“Wij werkten onder toezicht van de doktoren Wı̈emer, Hoogslag en Helderman en beschikten over pl.ro.
60 gediplomeerde E.H.B.0.-ers. ... In Woudsend hadden vrijdagmiddag om 13 uur enkele EHBO-ers
ongeveer 78 rijders behandeld. ...

Sommige rijders waren in de mening dat het de gehele dag mistig was ondanks hef feit dat er soms af en
toe de zon scheen; doch zij hadden echter bevroren ogen. Leeuwarden behandelde in de post Groene
Weide een 70 tal patië nten met bevriezing aan ogen en voeten, waaronder een ernstig.”

U ziet, wij hebben een rijke geschiedenis aan evenementenhulpverlening. En toch vraagt elk evenement
een eigen aanpak. Is er steeds weer die vraag welke risico’s het evenement in zich houdt? Welk type
ongevallen te verwachten zijn? En hoe wij ons als EHBO-ers daar het beste op voor kunnen bereiden? Bij
menig evenement weten wij ondertussen uit ervaring wat te verwachten. Soms kennen wij (mensen uit)
het publiek al jaren. Het zijn de vaste hulpverleners die aan de vaste gasten van het evenement hulp
verlenen. Die samen met de organisator gastheer/-vrouw zijn. Waar de nadruk vroeger lag op het
opleiden en competent houden van EHBO’ers ligt de nadruk nu meer op de hulpverlening.
Die vraag om gestructureerde hulpverlening tijdens evenementen vraagt dat wij, gebruikmakend van de
kennis en kunde die een oude rot in het vak - en zo mag de KNV EHBO zich toch wel noemen - in zich
heeft, inhoud blijven geven aan de drie fundamenten van ons bestaan.
Wij verlenen, in vereniging, eerste hulp, met verstand van zaken.

Laat ik deze drie kenmerken: in vereniging, eerste hulp en deskundig met u langslopen door middel van
de ‘taglines’ die wij daar voor gebruiken.

#KNVEHBOHELPT

In juni 1893 werden Amsterdammers erop gewezen dat:

“door de ondergeteekenden eene Vereeniging in het leven geroepen, die onder den naam EERSTE HULP
BIJ ONGELUKKEN zich voorstelt om 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.”
Ons doel, vanaf nog voor dag é én, is en blijft:

“ook bij niet-artsen zooveel mogelijk eenige kennis te verspreiden, omtrent hetgeen zij bij het niet
aanwezig zijn van een arts, wanneer een ongeluk gebeurt of iemand plotseling ziek wordt, als
voorloopige hulp kunnen aanwenden, omtrent hetgeen in die gevallen te doen en, wat dikwerf nog
belangrijker is, wat in die gevallen moet nagelaten worden en dus te zorgen, dat ook „op het slagveld van
het dagelijksch leven" bij de ongelukken in vredestijd, de vereischte hulp kon geboden worden.”
In een veranderende samenleving waarbij de directe woon- en werkomgeving veiliger is geworden, is
onze hulp meer nodig bij vrijetijdsbesteding. Gevallen wielrenners, getackelde voetballers, de jongere
waarbij drank of drugs een niet gewenste uitwerking heeft of toch, als ie er ooit weer komt, de bevroren
Elfstedentocht rijder. Wij staan klaar, als passant of evenementenhulpverlener, de samenleving kan op
ons rekenen.
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JAARREDE VAN DE VOORZITTER
#SAMENEHBO
Die vraag om meer hulpverlening heeft bijvoorbeeld binnen het district Noord-Brabant en Limburg
geleid tot een poule van eerste hulpverleners welke andere afdelingen bijstaan tijdens grotere inzetten.
In Hulpverleners Magazine nummer 2 van dit jaar hebt u het verslag over de samenwerking tijdens
Carnaval kunnen lezen. Op het Facebookaccount van het district Noord-Holland zien wij diverse
afdelingen elkaar helpen en versterken en ook in het Drentse is zichtbaar hoe de afdelingen elkaar met
kennis en kunde bijstaan. Anders dan onze voorgangers kunnen wij snel leren van elkaar, nu social
media het delen van deze ervaringen makkelijker maakt.

Een recent voorbeeld dat ik zelf heb meegemaakt is de viering van Koningsdag in de stad Groningen. De
afdeling aldaar zag zich op korte termijn geplaatst voor de uitdagende taak om de EHBO voor de hele
dag te leveren. Om op zo’n korte termijn en dat op een dag dat in heel Nederland Koningsdag wordt
gevierd, is het niet eenvoudig om voldoende mensen te vinden. Dankzij een snelle oproep via Facebook
heeft het (landelijk) bestuur het signaal opgepakt en is het gelukt de bezetting te regelen. Uit alle hoeken
van de KNV is die hulp aangeboden. Het Oranje Kruis heeft het signaal ook opgevangen, meegedacht en
zag daarin net als het landelijk bestuur een prima gelegenheid om de EHBO onder de aandacht te
brengen. Mooie windjacks voorzien van beide logo’s waren beschikbaar gesteld door Het Oranje Kruis.
Uniformiteit en een goede hekenbaarheid voor het publiek. Het is een geslaagde dag zonder grote
ongelukken geworden. De afdeling Groningen heeft zichzelf en de KNV EHBO op een uitstekende wijze
laten zien. Een schoolvoorbeeld van #samenehbo.

#KNVEHBOLEERTHELPEN

Welke competenties nodig zijn op een evenement is afhankelijk van de te verwachten zorgvragen. Dat
vraagt om het continu scholen van hulpverleners. Ook dat zijn we gewend. Hulp verlenen in
oorlogssituaties, aan drenkelingen, het leren reanimeren en meer recent het gebruiken van een AED.
Onze leden leerden het door de jaren heen.

In eerste instantie van artsen. Maar later konden meer mensen kaderinstructeur worden. Halverwege de
jaren ’50 werd de eerste cursus gegeven aan niet-medici om docent EHBO te worden. Vandaag de dag is
de instructeur Eerste Hulp degene die ons schoolt en bijschoolt op het brede terrein van de algemene
EHBO. Vanaf 1963 bijgestaan door een LOTUS-slachtoffer. Doordat zij op realistische wijze
verwondingen en ziektebeelden uitbeelden leren onze hulpverleners te helpen. De hulpverlener heeft
niets aan alleen kennis uit een boekje, e-learning mist nog steeds de interactie met het LOTUSslachtoffer en de directe feedback van een instructeur. Het is, naast het feit dat wij een vereniging zijn en
het dus ook om het samen doen draait, de reden waarom onze afdelingen nog steeds echte lessen geven.
Het is vanuit die historische achtergrond en onze visie op de toekomst dat de KNV dan ook actief heeft
deelgenomen aan de bijeenkomsten over de Veldnorm Evenementenzorg. Niet deelnemen en onze
inbreng geven zou een gemiste kans zijn. Dan ontstaat de situatie welke zich het best laat kenschetsen
als “voor u, over u en zonder u”. Daar is de EHBO niet bij gebaat en de samenleving evenmin. Het is in
mijn ogen volstrekt duidelijk dat de inzet van een goed opgeleide EHBO-er nu en in de toekomst het
mogelijk maakt dat vele kleinere en grotere evenementen kunnen worden gehouden. Dat gezegd
hebbend, welke stappen zet de KNV EHBO en welke stappen liggen in het nabije verschiet.
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JAARREDE VAN DE VOORZITTER
EHBDD
En daarmee kom ik weer terug bij evenementenhulpverlening. Afgelopen donderdag hebben wij een
samenwerkingsovereenkomst getekend met EHBDD. Hierdoor kunnen al onze leden, om te beginnen
met degenen die actief zijn bij grotere evenementen, een betaalbare en gedegen opleiding volgen op het
vlak van het gebruik van drank en drugs. Onze leden worden meegenomen in de dynamische wereld van
“Drank en Drugs” en krijgen de kennis hoe als hulpverlener daarop te reageren. Dat doen wij (natuurlijk
zou ik haast zeggen) met behulp van een LOTUS-slachtoffer. Wij oordelen niet, maar zetten ons in om zo
goed mogelijk hulp te verlenen.
Als Koninklijke EHBO hebben wij daarnaast de afgelopen maanden een aantal opleidingen (mee)
ontwikkeld zodat de afdelingen volgend jaar zomer klaar kunnen zijn voor de implementatie van de
Veldnorm EvenementenZorg. Met hulp van zeer ervaren afdelingen en instructeurs bieden wij vanaf
komend najaar een eigen opleiding voor hulpverlenerscoö rdinatoren en een eigen verdieping voor
evenementenhulpverleners. Daarmee spelen wij in op de ontwikkelingen. Die ziet onze vereniging niet
als een bedreiging maar als een uitdaging die wij graag aangaan. Met deze nieuwe opleidingen geven wij
inhoud aan de wens van onze oprichter om het eerste hulp onderwijs praktisch vorm te geven.
Dames en heren,

Uit dit alles komt naar voren dat we als vereniging niet stil zijn blijven staan bij een glorieus verleden en
als het ware bevroren zijn in de tijd. De K van Koninklijk staat ook voor Kwaliteit. Een kwaliteit die wij
kunnen en willen leveren in het opleiden en het geven van herhalingslessen. Dat kunnen we niet alleen.
Dat kan slechts als onderdeel van een drie-eenheid met de instructeurs en LOTUS-slachtoffers. Zij zijn
belangrijke medespelers om een toekomstgerichte kwaliteitsslag voor de eerstelijnshulpverlening
mogelijk te maken. Zo geven wij ook nu inhoud aan onze historische missie om als EHBO-er een
medemens, op straat of als bezoeker dan wel deelnemer aan een evenement, die door een ongeval is
getroffen, hulp te verlenen.
Ik dank u voor uw aandacht!
Bart van Walderveen
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NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2018
Nationale Vaardigheidsproeven 2018

Op 24 november 2018 was de 74e editie van de Nationale Vaardigheidsproeven. Twaalf ploegen streden
om de door dr. C.B. Tilanus jr. zelf ingestelde bronzen medailles.
In het kader van ons 125 jarig bestaan werd door een aantal vrijwilligers voorafgaand, tijdens de pauze
en na afloop een demonstratie gegeven van de hulpverlening door de jaren heen. Aan de orde kwamen
een verkeersongeval van rond 1900, hulpverlening in de oorlog na een bombardement en de assistentie
bij een ongeval in de jaren 60 van de vorige eeuw.
In praktijkschool De Baander te Amersfoort werden diverse casussen gespeeld die betrekking hadden
op de lessen die in die school worden gegeven.
Uitslag van de Nationale Vaardigheidsproeven:
POS AFDELING {Prov)
1

Waardenburg-Neerijnen 2 (Gld 2)

3

Hollandscheveld (Dr 1)

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Dussen (NB/L 1)

Waardenburg Neerijnen 1 (Gld 1)
Wijk en Aalburg (NB/L 2)

EHBO voor doven en slechthorenden (U 1)
Delfzijl (Gr 1)

Wolvega (Fr 1)

Hooghalen (Dr 2)

Groot Ammers (ZH 1)
Noordbroek (Gr 2)
Wilnis (U 2)

De winnaars van de NVP 2018
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PUNTEN
538
509
487
475
448
446
443
433
429
422
386
384

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Koninklijke onderscheidingen

Over onderstaande in 2018 uitgereikte Koninklijke onderscheidingen is het Bestuur geı̈nformeerd.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

district Utrecht
de heer A.P. van Beek

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

district Drenthe
de heer J. Laning , afdeling Assen

de heer R. Meinen,-afdeling Zuidwolde
de heer R. Pepping, afdeling Assen
district Friesland

de heer E.A. de Boer, afdeling Kollumerland
district Noord-Holland

mevrouw. L. Nuberg, afdeling Amsterdam Zuid

mevrouw. W.H. Roebersen – Prijt, afdeling. Oudekerk aan den Amstel
de heer. J. Dudart , afdeling Amsterdam Zuid
de heer C. Glim , afdeling Medemblik

de heer B. Jansen, afdeling Medemblik
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DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
Dr. C.B. Tilanus Jr.-onderscheidingen
DISTRICT DRENTHE

Bronzen Medaille
M.J.C.W. Steenberge, Alteveer/Kerkenveld

C.A. Wolff, Assen

H. Bremer, Assen

D. van Dorst, Assen

E. de Ruiter, Alteveer/Kerkenveld
M.E. Gijsbertsen, Assen

W.J. Brandsma, Assen
E. van der Horst, Assen

Zilveren draagpenning
H. Hauschild, Assen

M.W.I. Gerard, Eelde-Paterswolde

H.B. Karperien, Assen

W. Jansen-Hegen, Zweeloo

F.M. Rode-Haalstra, Eelde-Paterswolde
Kleine zilveren medaille
B.P. Jasper-Haverkamp, Alteveer/Kerkenveld

L. Bruijn, Eelde-Paterswolde

J.A. Gilbert, Alteveer/Kerkenveld

T.L. Bruinius, Hooghalen

C. Zanting, Alteveer/Kerkenveld
J. Kazemier-Bedeker, Assen

B.T. Stiksma, Eelde-Paterswolde
J. Trul, Smilde

H. Kemker-Rossing, Borger
Grote zilveren medaille
A. Holterman, Assen

J. Douma-Bonder, Gieten

D.J. Koster, Eelde-Paterswolde

R.L. Oosterveen-Ruiterkamp, Gieten

DISTRICT FRIESLAND
ZILVEREN MEDAILLE
J. Flapper, Stavoren-Warns

T. Landman, Wolvega

T. de Jong – van Houten, Oude- en Nieuwehorne

J. van der Bij, Buitenpost

R. Glashouwer, Bakhuizen

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
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E.H. Rosheuvel, Wolvega

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
A.J.H. Mali, Oudebildtzijl

Sj. de Vries – Terpstra,
Beetgumermolen

S. Schram – Visser, De Knipe
GOUDEN MEDAILLE
S. Boomsma, District Friesland
GOUDEN DRAAGSPELD
N.J. Glashouwer – Hornstra, Bakhuizen

DISTRICT GELDERLAND

BRONZEN MEDAILLE
H. Brummel, Heerde

H.G.G. Klaassen – Slegh, Opheusden

A. van Eck – Klaassen, Opheusden

A.L. van Ochten, Asperen

A. Dezijn – Kloezeman, Heerde
S. Goedegebuure, Opheusden
R. Jansen, Heerde
B. Kers, Heerde

C. Meekes, Heerde

L.A.H. Wiltink – Ebbers, Opheusden
C. Goesten, Ammerzoden - Well

DRAAGPENNING
W.P.G. Middelkoop – Heijink, Velp-Rozendaal
ZILVEREN MEDAILLE
B.M. Bongers – Averdijk, Rekken

A. Bredenoord, Terwolde-Nijbroek
M. v.d. Brink – Top, Otterlo
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
E. v.d. Brink, Otterlo

D.W. van Oorspronk, Terwolde-Nijbroek
GOUDEN SPELD
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G.D. Heij – v.d. Broek, Otterlo
P. Thijssen, Kesteren

H. Pleijter – van de Werfhorst, Wezep

A.B.T. Rouwenhorst – Harmsen, Heteren

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
G.L.B. Panhuis – Albers, Terwolde-Nijbroek

H.J. Panhuis, Terwolde-Nijbroek

JUBILEA
Afdeling Rijswijk, 60 jaar

Afdeling Terwolde-Nijbroek, 60 jaar

DISTRICT GRONINGEN
DRAAGPENNING
J.H. van Dijken – van der Ploeg,
Uithuizermeeden-Roodeschool
R. Dorenbos, Blijham-Wedde
R. Gernaat, Finsterwolde

A. Jager – Paulusma, Blijham-Wedde
H.G. Smit, ’t Zandt

H.J.H. Thielpape, Delfzijl

G. de Voogd, Finsterwolde

B.N. Nanninga, Adorp – Sauwerd

M. van Duivenbode, Midwolda – Oostwold
L. Gremmer, Midwolda – Oostwold
I. Slagter, Midwolda - Oostwold

ZILVEREN MEDAILLE
T. Baar, Oldehove-Ezinge

A.J.M. Huizenga – Stiekema, Pieterburen

J.A. Bosma – Stol, Oldehove-Ezinge

A.J.H. Mey, Delfzijl

E.K. Biemond – Oudman, Pieterburen
R. Bottema – van Houten, Pieterburen
A. Groendijk – Mertens, Uithuizen
J. Heupers, Delfzijl

B. Zuiderveen, Midwolda - Oostwold
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
G. Dekker, Blijham-Wedde

T. van Dijk – Meijer, Winsum
G. Drent, Winsum

L. Vink – Faber, Winsum
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J. Koning – Schaling, Delfzijl

R.A. Agema, Adorp Sauwerd

A.H. Schut – Kuper, Pieterburen
G. Wildeman, Finsterwolde
J.G. Alkema, Siddeburen

A. Jongeling – Bosboom, Midwolda – Oostwold
E.G.A. van de Veen - Duit, Noordbroek

G. van den Broek – de Boer, Schildwolde Hellum

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
GOUDENSPELD
J. Klaassens – Pannenkoek, Noordbroek

DISTRICT NOORD-BRABANT/LIMBURG
BRONZEN MEDAILLE
N.J.A.P. van Goch, Waalwijk

M.C.A.F. Janssen, Helden Panningen

D.C.M. Overkamp – Seebregts, Waalwijk
DRAAGPENNING
H.A.J.M. de Bie, Boxtel

J. van den Bogaard, Veen

M.M.J. Goelema – Koek, Werkendam
J. Kant, Almkerk

D.H.M. Robben, Waalwijk

C.M. van Schendel – Korpel, Hooge en Lage
Zwaluwe
H.M.H.G. Schroë n, Helden Panningen
F.G.E.M. Smits, Waalwijk

ZILVEREN MEDAILLE
P.S.J. Creemers, Maastricht
E. van Engelen, Heusden
M.J.A. van Hal, Boxtel

J.M.H.E. Hermans, Boxtel
A.P. de Koning, Almkerk

H.J.M. Litjes – v.d. Broek, Helden Panningen
GROTE ZILVEREN MEDAILLE
E.T.M. Ottevanger – van de Brandt, Hank
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H.J.H. Sijben, Helden Panningen
Y.S. Woo, Helden Panningen

F.C. Steenhoven – Valkhof, Hooge en Lage
Zwaluwe
A. Verhoeven, Hooge en Lage Zwaluwe
A.J.P. Verhoof, Waalwijk

B.M. van de Vondervoort – Zielinska, Helden
Panningen
M.J.A. Vorstenbosch, Boxtel

P.A. Wolfs – Kant, Wijk en Aalburg
R. Naaijen, Andel

K. Tempelaars, Terheijden
Th.J.M. Verhoef, Waalwijk

J.M. Wingerden – van de Veeken, Hooge en Lage
Zwaluwe
M. Naaijen, Andel

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
JUBILEA
Afdeling Hank, 70 jaar

DISTRICT NOORD-HOLLAND
BRONZEN MEDAILLE
T. Meijer, Haarlem Snelverband
N. van Paasen, Stede Broec

A.M. Tolen, Haarlem Snelverband

M.H.M. Vermeulen, Koog-Zaandijk

M. Zwetsloot – de Jonge, Bennebroek

DRAAGPENNING
B.S. Boesen, Koog-Zaandijk

M. Pool, Koog-Zaandijk

T.S.A.M. Dudink, Wognum-Nibbixwoud

E. Warmer, Wognum-Nibbixwoud

J. Droogers, Huizen

R.E. Huigen – v.d. Hulst, Koog-Zaandijk
L.M. Keuter jr, Koog-Zaandijk

S. Knelange, Leimuiden-Rijnsaterswoude
W.T.M. Overboom, Wognum-Nibbixwoud

J. Spoor – van Schaik, ’s Graveland
E.A. Zeinstra – Kunkeler, Ouderkerk aan de
Amstel
I. Zuydervliet, Huizen

D. Pellegrom – Venhuizen

ZILVEREN MEDAILLE
P.W. Keuning, Huizen

R.J.C.C. Schurink, Amsterdam-Oost

M.G. den Ouden – Pannekoek, Giessendam

L. v.d.Berg, Hensbroek

T. Knap – Bakker, Assendelft

W. Poorte – Gorter, Koog-Zaandijk

T.M. van der Reep – Krijnen, Bennebroek
C.C.M. Romein, Wognum-Nibbixwoud

F. Wekema, Huizen

N. Schaap, Hensbroek

N. van Schagen, Hensbroek
J. Boon

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
J. Dudart, Amsterdam Zuid

G.J. Meijer – van Mierlo, Haarlem Snelverband

I.F.M. Lindner – Vogler, Koog-Zaandijk

J.G. Veerman, Huizen

L. Knape, Bennebroek
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T. v.d. Pruik, Leimuiden-Rijnsaterswoude

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
J. Vreeken, Amstelveen

H. Fokkema – Philipsen, Anna Paulowna

DISTRICT OVERIJSSEL
DRAAGPENNING
M.J. Blaauwgeers, De Krim

F.Achter, Steenwijk

C.H. Guley, Hengelo

E. Willemsen, Steenwijk

A. Brand – Heide, Staphorst
R. Lalkens – Buisman, De Krim
L. Navarro, Almelo

R. Onstwedder, IJsselham
H. Prengers, Hardenberg

A. Rolleman – Heerema, Nieuwleusen
A. Ruyg – van der Sluis, Genemuiden
H.J. Stokvis – Scholten, Den Ham

J.E.M. Vrielink – Wennink, Hengelo
J. Vuist, IJsselham

J. Weijdema, Giethoorn

D.H. Tuenter, Steenwijk

C. Bergsma, Steenwijk

G. Wilbrink, Steenwijk

J. Dekker – Kors, Steenwijk
J. Dijkmand, Steenwijk
H.Groenink, Steenwijk

R.H. Hoogwerf, Steenwijk
J. Pellinkoft, Steenwijk

J.H. de Vries, Steenwijk

A. Brand – Heide, Staphorst
J. Soer, Steenwijk

M.J. Blaauwgeers, De Krim

R. Lalkens – Buisman, De Krim

ZILVEREN MEDAILLE
J.H. Altena, De Krim

B. Kosse, De Krim

L. Bruintjes – van der Haar, Wanneperveen

J. Visscher – Hidding, Zwolle

E. v.d. Berg, Nieuwleusen

G. Hofsink – Bril, Hardenberg
H. van der Horst, Staphorst

J. Klement – Boesekool, De Krim
K. Kolk, Genemuiden

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
H. Otten – Pleijzier, Blokzijl-Wetering
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E.J. Neelis, Nieuwleusen

T. Doorenspleet, Steenwijk
A. Hetebrij, Steenwijk

H. van der Horst, Staphorst

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
DISTRICT UTRECHT
BRONZEN MEDAILLE
M.J. Plagge – Bartels, Soest

G.J.M. Krul - Lieverse

DRAAGPENNING
C.J. van Beek, Renswoude

W. de Koning, Jacobs Douwe Egberts

M. van Deelen, Renswoude

R. Verheijen, Vreeswijk

W. Bosch, Jacobs Douwe Egberts
J. Ekema, Mijdrecht

G. Nesselaar, Jacobs Douwe Egberts
J. Nieuwendijk

ZILVEREN MEDAILLE
K. Dorrestein, Jacobs Douwe Egberts

C. Severs – Bouman, Haarrijn

L. Klever – van den Berg, Haarrijn

M. Th Martens

P.M. van Eijk – v.d. Linden, Mijdrecht
L. Lutz, Haarrijn

B.C.W. Rozengarden, Baarn

E. Bomhof-Kiezebrink, Zilveren medaille
M.F. Leerling

M.C.M Verspeek

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
J. Broers, De Bilt-Bilthoven

DRAAGPENNING
S. de Baar – de Coninck, ‘s-Heerenhoek
A. Bal, Tholen-stad

A.W. den Engelsman, Sint Annaland

DISTRICT ZEELAND

A. Nijse, Kloetinge

K. Oostdijk, Kloetinge

ZILVEREN MEDAILLE
J. van ’t Hof, Sint Annaland

L.M. de Wit, Bergen op Zoom

M. Ridderhof, Sint Annaland

M.J. Dekker, Kloetinge

C. de Jonge, Aardenburg
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C.H.C. Boone – van Oosten, Kloetinge

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
C. Kloet, Wolphaartsdijk

J. Vlaming, Kloetinge

GOUDEN SPELD
G.A. Heijboer, Sint Annaland

T.J. Heijboer, Sint Annaland

JUBILEA
Afdeling Sint Annaland, 50 jaar

Afdeling Tholen-stad, 40 jaar

N. Hage, Kloetinge

DISTRICT ZUID-HOLLAND

BRONZEN MEDAILLE
A.L. Bakker, Hendrik-Ido-Ambacht

L.A. Penning – Kerst, Hendrik-Ido-Ambacht

A. Corlemeijer – van Nielen, Hellevoetsluis

G. Smit – van der Hoek, Oud-Alblas

A.O. van der Bie, Oud-Beijerland
A. Daflaar, Hellevoetsluis

R.C. van Driel – Versteeg, Oud-Beijerland
B. Knoester, Hellevoetsluis

J. Melissant, Hellevoetsluis

W. van de Mos – van de Schalk, Hellevoetsluis

E.J. Rijfers, Oud-Alblas

H. Torenbeek, Oud-Beijerland
E. Verhaar, Oud-Alblas

S.C. Zijderveld – Scholten, Hendrik-Ido-Ambacht
J.M. Zwartjes, Hendrik-Ido-Ambacht

DRAAGPENNING
M. Schouten – van Beek, Rijsoord

R. Dielen, ‘s-Gravendeel

E. v.d. Berg, Ottoland e.o.

A. Grissen, Ottoland e.o.

A. Nicolaas – Schouten, Rijsoord
B.H. Bikker, Hei- en Boeicop
F.J. Seij, Maasland

G.H.P. Verploegh – ChassA, Maasland

M.A.M. van Bodegom – Nobel, Hellevoetsluis
Y. den Dekken, Hellevoetsluis
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I. de Geus, Oud-Beijerland
Ph.C. van Heteren, Krimpen aan de Lek
M. den Hertog, Hei- en Boeicop
A.E. Hoek, Oud-Beijerland

D.A. de Jong, Hei- en Boeicop

A.C.S. van Leeuwen – de Haan, Krimpen a/d Lek

DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
P. van der Meijden, Oud-Alblas

J. Schellingerhout, Hendrik-Ido-Ambacht

R. Molendijk, Hendrik-Ido-Ambacht

A.J. Sjoerdsma, Oud-Beijerland

B.H.M. van der Merwe, Numansdorp
A. Nicolaas – Schouten, Rijsoord

H.J. Nobel – Vermeij, Oud-Beijerland
W.J. Pesselse, Hei- en Boeicop

M. Schouten – van Beek, Rijsoord

A.C. Smids – van Santen, ‘s-Gravendeel
M.J.G. Vermeij, Oud-Beijerland

V. van Zanten – van Wijk, Streefkerk

ZILVEREN MEDAILLE
G.A.M. Barendse, Naaldwijk-Honselerdijk

R.F. de Jongste, Numansdorp

W.A.G. van Bremen, Hellevoetsluis

A.J. Korbijn – Bons, Numansdorp

G. den Breejen, Giessendam
R.J. Geus, Rockanje

L.A. van Helden – Siebeling, Giessendam
F. Jansen, Numansdorp

A. Kalis, Giessendam

M.G. den Ouden – Pannekoek, Giessendam
C. Sterk – Heikoop, Nieuwland

P.C. van de Velde, Abbenbroek-GeervlietHeenvliet

GROTE ZILVEREN MEDAILLE
G.. Kalis – Boerman, Giessendam

E.E. Trouw – van Wijngaarden, Rockanje

GOUDEN SPELD
G.D. Brouwer – Blokland, Schoonrewoerd

P. Vuurens, Oud-Alblas

L. Ritmeester, Rockanje

C.M. Duyzer, Schelluinen
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M.C. van der Weele, Capelle aan den IJssel

A.L.E. Hoogendam – de Bruyn, Streefkerk

JAARCIJFERS KNV EHBO
Jaarcijfers KNV EHBO

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa

Passiva

Materiele vaste activa

€

424.131

€

5.574

Financië le vaste activa

€

Liquide middelen

€

Vlottende Activa

€

1.500

Eigen vermogen

€

97.246

Langlopende schulden

€

250.000

Voorzieningen

2.866

Kortlopende schulden

_________

434.071

€
€

€

_________

3.600

83.225

_________

434.071

_________

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Baten
Contributie / huur
Financië le baten

€

€

122.720
1.333

__________

€

124.053

Bedrijfskosten

€

145.059

Regulier resultaat

€

Lasten

Bijzondere baten/lasten
Resultaat
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€
€

__________

-/-21.006
-/-3.267

__________

-/- 24.273

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.
Wij doen er alles aan om de verkoop van onze boekjes te promoten en te stimuleren.

Multicopy Zeist verzorgt alle papierwaren voor de KNV EHBO en haar afdelingen. Elke afdeling hebben
hiervoor een inlogcode gekregen gekregen om zelf direct bij deze vestiging van Multicopy te bestellen.
De kledinglijn wordt rechtstreeks geleverd aan de afdelingen door Arvem BV.

Ondanks alle inspanningen is het dit jaar niet gelukt een positief resultaat neer te zetten.

FINANCIEEL RESULTAAT

Eigen vermogen 31 december 2018: € -/- 91.363
Resultaat 2018: € -/- 39.259

* De omzet is lager omdat nog steeds niet bij alle afdelingen bekend blijkt te zijn dat de SDV gewoon verbandmaterialen verkoopt.
De omzet boeken Eerste Hulp Verlenen blijft significant achter bij de verkoop van Het EHBO boek indertijd. EHBOheld en Buskruit
verkopen goed.

ONZE BOEKEN
Eest Hulp Verlenen
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EHBO-held

Buskruit met EHBO

STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV
Stichting Opleiding EHBO en BHV

De Stichting Opleidingen EHBO en BHV heeft in 2018 1 basisopleiding gegeven. Daarnaast zijn in ons
pand aan de Kwikstaartlaan 5 (herhalingsdagen) vervolglessen EHBO en ½ praktijkdag BHV gegeven. Er
werden geen In Company herhalingsdagen EHBO en BHV en 19 workshops Buskruit met EHBO en 3
lesavonden EHBO en reanimatie georganiseerd. Deze werden verzorgd door diverse instructeurs Eerste
Hulp.
In totaal hebben 208 deelnemers onze activiteiten bezocht.

Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt een positief resultaat neer te zetten.

FINANCIEEL RESULTAAT

Eigen vermogen 31 december 2018: € -/- 73.413
Resultaat 2018: € -/-1.895

VELDNORM OPLEIDINGEN
Voor afdelingen heeft de in 2019 in werking getreden Veldnorm Evenementenzorg tot
gevolg dat enerzijds competenties beter moeten worden vastgelegd en anderzijds het
aannemen en inplannen van evenementenzorg meer aandacht vraagt.

De stichting Opleiding EHBO en BHV heeft in 2018 gewerkt aan het ontwikkelen van
eigen trainingen voor EHBO’ers. Daarnaast is gestart met het beschrijven en meetbaar
maken van de diverse competenties.

De focus van de stichting zal de komende jaren verschuiven van opleiden van EHBO’ers
naar trainen van instructeurs en bestuurders van afdelingen. Opleiden van EHBO’ers
doen we alleen als achtervang van de afdelingen.
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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. Naast verenigingsnieuws van de KNV-EHBO en de NVB biedt Hulpverleners
Magazine actuele, betrouwbare en waardevolle informatie en voorlichting rondom de
(bedrijfs)hulpverlening. Van levensreddende eerste hulp tot het bestrijden van beginnende brand.
Situaties waar hulpverleners vanuit de eerste hulp en vanuit de bedrijfshulpverlening mee te maken
kunnen krijgen.

Hulpverleners Magazine is een uitgave van de Stichting Hulpverleners Magazine. De redactie werd in
2018 gevormd door vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en de Nederlandse
Vereniging Bedrijfshulpverlening.

Vertegenwoordiging in bestuur Hulpverleners Magazine in 2018
De heer H. de Wilde (voorzitter tot en met oktober)
De heer A. Koole (voorzitter vanaf november)

Redactie Hulpverleners Magazine in 2018
Marieke van der Valk, hoofdredacteur
Bob Berkemeier
Johanna Brinks

Bart van Walderveen
Elly Warmelink

THEMA’S
In 2018 verschenen zes nummers
met als thema’s:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Brand
Evenementen
Vakantie
Rampen
Geschiedenis
Niet (of minder) zelfredzaam

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
KvK 40531395

RSIN 002563733
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