JAARVERSLAG 2021
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 128e verenigingsjaar van de KNV EHBO.
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VOORWOORD
Voorwoord

Hiermee ontvang je het verslag van onze vereniging over het jaar 2021. Evenals voorgaande jaren tref je
ook dit jaar van mijn hand het voorwoord aan voor ons jaarverslag.
2021 was net als in 2020 door corona voor het verenigingsleven een zwaar jaar. Sporadisch gingen
evenementen door en konden de lessen op beperkte schaal en onder strikte regelgeving worden
gehouden. Een tegenvaller voor de penningmeester want inkomsten uit evenementen vielen weg, terwijl
diverse vaste kosten wel normaal doorliepen.
Het bestuurlijke werk ging evenwel onverminderd door. Dankzij onlineverbindingen konden tal van
vergaderingen en bijeenkomsten doorgang vinden.

Digitaal werd door middel van Airmeet-bijeenkomsten contact gezocht met de afdelingsbestuurders. In
onze ogen zinvol en zullen in 2022 op basis van maandelijkse themabijeenkomsten worden voortgezet.
Veel aandacht werd afgelopen jaar besteed aan de uitleg van de WBTR. Om de afdelingsbesturen een
handreiking te geven werden nauwgezet de 10 stappen uit het Stappenplan uiteengezet.

Bestuurlijk werd zowel fysiek als online vergaderd met vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis, Het
Rode Kruis en de bestuurders van de andere EHBO-koepels.

Het strakke financië le beleid begint, mede door het opheffen van onze Stichting Dienstverlening EHBO,
zijn vruchten af te werpen.
Het is en blijft onze overtuiging dat met een breed gedragen plan voor het doorvoeren van
veranderingen de KNV EHBO een gezonde toekomst heeft.

Ten slotte wil het Bestuur de districtsbesturen en de Verenigingsraad bedanken voor de samenwerking
en het door hun gestelde vertrouwen in het landelijk Bestuur. Daarnaast wil het landelijk Bestuur de
medewerkers van de KNV EHBO bedanken voor de vele inspanningen die zij in 2021 hebben gedaan
voor de vereniging.
Bein Stiksma,
secretaris
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KNV EHBO, DE ORGANISATIE
KNV EHBO, de organisatie

BESTUUR
v.l.n.r.
F. Hardy, Hoofd Opleidingen
T. Barendregt-Belder, penningmeester
H. Noordman, contractbeheer
B.T. Stiksma, secretaris
A. Koole, interne betrekkingen
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis
van declaraties (reis)kostenvergoeding.

VERENIGINGSRAAD

Per 31 december 2021 bestond de Verenigingsraad uit de volgende leden:
Drenthe

Friesland

Gelderland
Groningen

Noord-Brabant/Limburg
Noord-Holland
Overijssel

H. Kasius

H. Kooistra
R. van Kleef

R. den Ouden

G. Venix – De Graaf

Utrecht

G. van de Berkt

Zuid-Holland

A. Hilderink

Zeeland

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

HET LANDELIJK BUREAU

De medewerker, mevrouw H. van Zanten, van het Landelijke Bureau valt onder de cao Welzijn.
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KNV EHBO, DE VERENIGING
KNV EHBO, de vereniging

AFDELINGEN

Op 31 december 2021 waren er 480 afdelingen aangesloten bij de vereniging.

Alle vrijwilligers binnen de vereniging zijn onbezoldigd en ontvangen eventueel alleen op basis van
declaraties (reis)kostenvergoeding.

ANBI

Middels een groepsbeschikking hebben alle aangesloten afdelingen die ook rechtspersoon zijn de status
van ANBI.

OPLEIDINGEN EERSTE HULP

De vereniging heeft in totaal ongeveer 24.000 leden, elk in bezit van het diploma Eerste Hulp van het
Oranje Kruis.

TEST- EN VACCINATIESTRATEN

Door het hele land heen zijn afdelingen betrokken bij initiatieven om corona onder controle te krijgen.
Daar wordt plaatselijk en regionaal samengewerkt met andere partners in de zorgketen.
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IN MEMORIAM
In Memoriam

Ook in het afgelopen jaar zijn 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 2021 onderging het Bestuur geen wijzigingen en was als volgt samengesteld:

Bein Stiksma (secretaris), Tineke Barendregt-Belder (penningmeester), Henk Noordman (contracten),
Adrie Koole (bestuurslid intern) en Fred Hardy (Hoofd Opleidingen). Het Bestuur werd ondersteund en
geadviseerd door Marieke van der Valk.
Het Bestuur vergaderde het afgelopen jaar elf keer. Door de coronapandemie werden de vergaderingen
vier keer fysiek en voor het overige digitaal zowel via Skype als Google-meet gehouden. De
vergaderingen van het Bestuur werden volgens een vast schema van vergaderpunten afgewerkt. Naast
het MeerJarenBeleidsPlan stond ook de uitleg over de WBTR centraal. Door middel van nieuwsbrieven
kregen de afdelingsbestuurders stap voor stap uitleg over de te doorlopen stappen uit het Stappenplan.
Via Airmeet-bijeenkomsten konden afdelingsbestuurders vragen stellen aan het Bestuur.
Ook dit jaar werd er voor gezorgd dat de tuin, ten opzichte van de ons omringende gebouwen, er weer
netjes bij lag. De oude tl-buizen in de zaal en de kantoorruimtes werden vervangen door nieuwe
ledverlichting. Ten behoeve van onze huurders werd het nodige aan de ICT-verbindingen gedaan. De
brandslangen werden vervangen, de brandblussers grondig geı̈nspecteerd en de bordjes met de
vluchtroutes aan de nieuwe situatie aangepast. Aan de buitenkant van ons gebouw werd het
schilderwerk onder handen genomen.

Op 1 januari 2021 hield de Stichting Dienstverlening EHBO op te bestaan. De nog aanwezige voorraden
verbandmateriaal werden in de loop van het jaar alsnog verkocht.

Hennie van Zanten bleef verantwoordelijk voor de boekhouding, maar mocht ook de planning en
organisatie van de cursussen van de Stichting Opleidingen EHBO en BHV tot haar takenpakket rekenen.
In 2021 werd zowel voor de kamer van de administratie als de bestuurskamer een huurder gevonden.
De kleine vergaderzaal werd ingericht als kantoorruimte annex bestuurskamer. Van de grote
vergaderzaal werd door een aantal vaste huurders regelmatig gebruik gemaakt.
Het aanvragen van onderscheidingen in het nieuwe onderscheidingenstelsel was even wennen, maar
werd in de loop van het jaar beter.
De Digitale Leden Administratie via Genkgo wordt door steeds meer afdelingen gebruikt. Daarnaast
werd in Genkgo de map Bestanden flink uitgebreid met allerlei nuttige informatie voor zowel de
afdelings- als de districtsbesturen.

Tijdens de Algemene Vergadering op 30 oktober 2021 konden de vertegenwoordigers van de districten
en de leden van de VR worden verwelkomd. Door corona mochten slechts 40 personen in Zeist aanwezig
zijn. Dankzij de livestream werd deze bijeenkomst door een aantal belangstellenden gevolgd. Op 30
december 2021 werd een korte digitale buitengewone Alegemene Vergadering gehouden, waarin de
districten zich over het alsnog verlenen van decharge konden uitspreken.
In 2021 werden zowel fysiek als digitaal overleggen gepleegd met vertegenwoordigers van Het Oranje
Kruis, Het Nederlandse Rode Kruis en bestuurders van de andere EHBO-koepels.
Bein Stiksma, secretaris
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Commissies en werkgroepen

PENNINGMEESTEROVERLEG

Tineke Barendregt(voorzitter)
Alle districtspenningmeesters

Bein Stiksma (notulist)

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. Met elk van deze instanties is in
2021 contact geweest.
Hartstichting

De heer B. Stiksma

Nederlandse Rode Kruis

De heer B. Stiksma

Prins Hendrik Fonds

mevrouw T. Barendregt-Belder

Het Oranje Kruis

Organisatie LOTUS®
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De heer F. Hardy

De heer A. Koole

SOCIAL MEDIA
Social media

FACEBOOK

Op 1 januari 2021 had de Facebookpagina @koninklijke.ehbo 1.121
volgers.
Op 31 december 2021 was dat aantal 1.149.

TWITTER
Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2021 1.076
volgers. Op 31 december 2021 waren dat er 1.067.

INSTAGRAM
Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2021 436 volgers.
Op 31 december 2021 waren dat er 535.

LINKEDIN
Het KNV_EHBO account had op 1 januari 2021 349 volgers en
op 31 december 2021 438 volgers.

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

webwinkel.koninkljke-ehbo.nl
st-opleidingehbo.nl
ehboheld.nl
125jaarknvehbo.nl
diverse afdelingssites, gebaseerd op knvehboafdelingen.nl

Vanaf 2020 vindt het beheer van alle sites door vrijwilligers plaats.
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ALGEMENE VERGADERING TE ZEIST
Algemene Vergadering te Zeist

Op zaterdag 30 oktober 2021 vond te Zeist de vanwege corona uitgestelde Algemene Vergadering plaats.
Door de beperkende maatregelen mochten in tegenstelling tot andere jaren mochten slechts twee
afgevaardigden per district deze vergadering bezoeken. Tevens waren de VR-leden aanwezig.
Voor belangstellenden was de vergadering via een livestream te volgen.

De vergadering werd op klokslag 10.00 uur door Hoofd Opleidingen Fred Hardy, die als dagvoorzitter
fungeerde, geopend.
Het Bestuur had aan de agenda een drietal notities toegevoegd die door de dagvoorzitter werden
behandeld.
De notulen en het jaarverslag 2020 werden ongewijzigd vastgesteld.

Over het verlenen van decharge over 2021 werd uitvoerig gesproken. De vertegenwoordiger van district
Friesland in de kascommissie had de financië le stukken vooraf wel ingezien maar wilde niet deelnemen
aan de digitale bespreking met de overige leden van de kascommissie en als gevolg daarvan ook de
dechargeverklaring niet ondertekenen. Om alsnog de derde handtekening op de dechargeverklaring te
krijgen heeft district Friesland toegezegd op zoek te gaan naar iemand binnen de afdelingen die die de
kascontrole alsnog uit zou kunnen voeren. Gevolg hiervan was dat op 30 december 2021 een
buitengewone digitale Algemene Vergadering plaats moest vinden om alsnog de decharge over te 2021
te verlenen.
Penningmeester Tineke Barendregt gaf een toelichting op de cijfers. Vooraf werden schriftelijke vragen
ingediend en beantwoord. De antwoorden behoefden geen nadere toelichting. De financië le cijfers
werden geaccordeerd.
De begrotingen worden zonder verdere discussie goedgekeurd.

Bij de bestuursverkiezing werden Henk Noordman (contracten) en Adrie Koole (intern) herkozen.
De overige agendapunten waren hamerstukken.

In tegenstelling tot andere jaren was er geen officieel gedeelte.
Zoals reeds gememoreerd vond op 30 december 2021 digitaal een buitengewone Algemene Vergadering
plaats. Om 13.00 uur opende dagvoorzitter Fred Hardy de vergadering. Aan de orde was de
dechargeverklaring. De boeken waren op 9 december 2021 door district Friesland gecontroleerd en in
orde bevonden. Na stemming werd het Bestuur decharge verleend. Aangezien dit het enige punt op de
agenda was sloot de dagvoorzitter om 13.15 uur deze digitale vergadering.
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DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
Dr. C.B. Tilanus Jr.-onderscheidingen
Het aantal onderscheidingen dat in 2021 is uitgereikt is :

35 Bronzen draaginsignes met bronzen afbeelding dr. C.B.
Tilanus jr. aan leden die minimaal 10 jaar actief zijn geweest
binnen de vereniging,
33 Bronzen draaginsignes met zilveren afbeelding dr. C.B.
Tilanus jr. aan leden die als vrijwilliger minimaal 20 jaar
zich hebben ingezet.
20 Bronzen draaginsignes met gouden afbeelding dr. C.B.
Tilanus jr. aan leden die al 30 jaar zich belangeloos in
hebben gezet voor onze vereniging.

24 Blauw-geel met zilveren afbeelding dr. C.B. Tilanus jr. aan
leden die minimaal 7 jaar actief zijn geweest als bestuurslid
van een afdeling.
1 Zilveren draaginsigne met zilveren afbeelding dr. C.B.
Tilanus jr aan een lid dat minimaal 7 jaar actief is geweest
als bestuurslid van een district.
Dit was het 1e jaar met het nieuwe onderscheidingenbeleid. Dit geeft meer waardering voor de inzet
door vrijwilligers dan het aantal jaren lid zijn van de afdeling. Dit beleid laat zien wat er door de
vrijwilligers aan inspanning/vrijwilligerswerk is verricht ten behoeve van de vereniging.
Het volgen van de herhalingslessen is geen aanleiding voor een speldje maar wordt beloond met een
diploma. Het is even wennen voor de afdelingsbesturen maar ook voor de districtbestuurders.
Het is voor de afdelingsbesturen mogelijk om, tegen betaling, bij de webwinkel een KNV EHBO
jaarspeldje te bestellen voor elk lustrumlidmaatschap. (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 jaar)
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JAARCIJFERS KNV EHBO
Jaarcijfers KNV EHBO

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

Passiva

Materiele vaste activa

€

420.853

€

3.394

Financië le vaste activa

€

Liquide middelen

€

129.486

€

555.232

Vlottende Activa

1.500

Eigen vermogen

€

292.035

Langlopende schulden

€

243.400

Voorzieningen

Kortlopende schulden

_________

€

€
€

_________

14.034
5.764

_________

555.232

_________

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
Baten
Contributie / huur
Financië le baten

€

€

144.978

50

__________

€

145.028

Bedrijfskosten

€

106.877

Regulier resultaat

€

Lasten

Bijzondere baten/lasten

€

Resultaat

€
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__________
41.437

24.533

__________
65.970

STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV
Stichting Opleiding EHBO en BHV

De Stichting Opleidingen EHBO en BHV 1 heeft in 2021 geen basisopleiding gegeven. Er zijn in ons pand
aan de Kwikstaartlaan tot de eerste lockdown herhalingsdagen/vervolglessen EHBO gegeven. Er werden
verder workshops Buskruit met EHBO en sessies First Aid for au pairs, including Basic Life Support
georganiseerd. Deze werden verzorgd door diverse instructeurs Eerste Hulp.

FINANCIEEL RESULTAAT
Eigen vermogen 31 december 2021: € -74.798
Resultaat 2021: € 4.104

VELDNORM EVENEMENTENZORG
De Veldnorm Evenementenzorg zal beschrijven wat goede evenementenzorg is en hoe de
kwaliteit en patië ntveiligheid geborgd kan worden. Daarnaast gaat de Veldnorm helderheid
verschaffen over de verschillende termen en definities die gebruikt worden in de
evenementenzorg en gaat normen stellen wat betreft competenties, zorgniveaus, inzet,
registratie en evaluatie.

1

Voorheen (tot 2012) Stichting Voorpost van de dokter
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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 Eerste hulpverlening.
Van levensreddende eerste hulp, het acteren als LOTUS-slachtoffer 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
2021 gevormd door vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en de Nederlandse
Vereniging Bedrijfshulpverlening.

Vertegenwoordiging in bestuur Hulpverleners Magazine in 2021
De heer A. Koole (voorzitter HM)

De heer H. Noordman (secretaris HM)

Redactie Hulpverleners Magazine in 2021
Marieke van der Valk, hoofdredacteur
Bob Berkemeier

Marjolein Bonnes
Johanna Brinks

Bart van Walderveen

In 2021 verschenen zes nummers met als thema’s:
1.
2.

Drank en drugs

3.

Verbandmiddelen

6.

Veilige Feestdagen

4.
5.
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Mensen maken Nederland

Hitte

Bedrijfsongevallen

BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsgegevens

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

www.koninklijke-ehbo.nl

e-mail: info@koninklijke-ehbo.nl
KvK 40531395

RSIN 002563733
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