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Jaarverslag EHBO vereniging Groesbeek 2021 
 

Inleiding 
De EHBO-Vereniging Groesbeek werkt nauw samen met het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis is sinds 
1909 een landelijk erkende organisatie. Het doel van deze organisatie is ertoe bij te dragen dat zoveel 
mogelijk mensen in staat zijn goede eerste hulp te verlenen. De EHBO-Vereniging Groesbeek staat bij 
het Oranje Kruis te boek als non-profit opleidingsinstituut ten behoeve van het opleiden en verlengen 
van het EHBO-diploma.  
 
Conform de statuten van de vereniging is het doel van de vereniging:  
Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van 
verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen en het verrichten van al wat hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
Dit doel wordt bereikt door:  

o Het organiseren van gecertificeerde EHBO-cursussen en examens conform de richtlijnen van 
het Oranje-Kruis 

o Het organiseren van herhalingslessen ten behoeve van de verlenging van het EHBO-diploma 
conform de richtlijnen van het Oranje-Kruis 

o Het organiseren van reanimatiecursussen met bediening van automatische defibrillator (AED) 
conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad 

o Het organiseren van jaarlijkse herhalingscursussen ten behoeve van het verlengen van het 
reanimatie/AED-diploma 

o Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied 
van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen 

o Een doelgerichte propaganda 
Kamer van Koophandel 
De EHBO-Vereniging Groesbeek staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
40144318 en heeft als activiteitenomschrijving: Samenwerkingsorgaan op het gebied van 
gezondheidszorg en overige gezondheid ondersteunende diensten 
 

Bestuur 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden; voorzitter, secretaris, penningmeester 
en minimaal twee algemene bestuursleden, die allen op vrijwilligersbasis hun taken verrichten. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Naast de taken 
behorende bij de functie van het dagelijks bestuur zijn de onderliggende kerntaken verdeeld over het 
gehele bestuur. 
Deze kerntaken zijn: Coördinatie Onderwijs; Coördinatie Aanwezigheidsadministratie; Coördinatie 
AED-beheer; Coördinatie WEB-beheer; Coördinatie Evenementen-ondersteuning en Coördinatie 
Materiaal-beheer. 
Het bestuur vergadert conform de statuten minimaal zes keer per jaar. Het dagelijks bestuur bewaakt 
de dagelijkse gang van zaken en overlegt minimaal één keer per maand en ad hoc bij bijzonderheden 
die direct actie behoeven. 
 

Bestuurssamenstelling dd 01-01-2021 
Voorzitter-interim Mevr S. Peters  
Penningmeester  Mevr S. Peters 
Secretaris Mevr H. Lintz-Luidens 
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Bestuurslid Mevr K. Coopmans 
  Dhr R. de Rosa Spierings 
  Dhr A. Lakeman  
 
Leden AB Mevr S. Peters 
  Mevr H. Lintz-Luidens 
  Mevr K. Coopmans 
  Dhr R. de Rosa Spierings 
  Dhr A. Lakeman  
 
Leden DB Mevr S. Peters 
  Mevr H. Lintz-Luidens 
 

Bestuurswisselingen  
Dd 13 oktober 2021 Mevr E. Jacobs toegetreden als aspirant voorzitter 
Dd 13 oktober 2021 Dhr A. Lakeman afgetreden als bestuurslid 
 
 

Vergaderingen 

Aantal vergaderingen DB  4 
 Behandelde onderwerpen WBTR, ANBI, AVG, rechtsbijstand 
  Herziening verzekeringen 
  Bestuurswisseling 
  Onderwijs; evaluatie van de lessen en cursussen. 
  Corona en materialen/ lesgeven 
  Werving kaderinstructeurs 
  Ledenadministratie 
  Begroting 2022 met en zonder corona maatregelen 
  Nieuwe AED kasten 
   

Aantal vergaderingen AB 5 
 Behandelde onderwerpen  WBTR, ANBI, AVG, rechtsbijstand 
  Herziening verzekeringen 
  Bestuurswisseling 
  Onderwijs; de lessen en cursussen gegeven. 
  Corona en materialen/ lesgeven 
  Werving kaderinstructeurs 
  Ledenadministratie 
  Begroting 2022 met en zonder corona maatregelen 
  Nieuwe AED kasten 
 

Ledenraadvergadering 1 
 Behandelde onderwerpen Jaarverslag penningmeester 
 Kascontrole 
 Jaarverslag secretaris 
 Jaarverslag onderwijs 
 Evenementen 
 Contributie 
 Wet en regelgeving 
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 AED beheer 
 ICT beheer 
 Materiaal beheer 
 Bestuurswissel 
 Toekomst 
 

Vergaderingen met kaders 
Behandelde onderwerpen Evaluatie van verloop lessen/cursussen 
 

Gemeente vergadering 
Behandelde onderwerpen Stand van zaken AED’s 

 Buitenkasten AED’s 
 EHBO verenigingen gemeente Berg en Dal 
 Training drank en Drugs 

 

Gegeven cursussen en herhalingslessen 
Naast het geven van EHBO-cursussen en de herhalingslessen voor het verlengen van het EHBO-
diploma heeft de vereniging nog non-profit lesgroepen met gemiddeld 8-10 personen van 
verschillende organisaties of op individuele basis. Deze personen volgen eenmaal per jaar uitsluitend 
de herhalingslessen voor de verlenging van het reanimatie/AED-diploma van de Nederlandse 
Reanimatie Raad en zijn geen lid van de EHBO-Vereniging Groesbeek maar betalen per les.  
Alle lessen worden gegeven door Oranje-Kruis gecertificeerde kader-instructeurs die hiervoor per uur 
een financiële vergoeding ontvangen. De reanimatie lessen worden ook gegeven door NNR bevoegde 
instructeurs. 
 
EHBO cursus 
 In totaal  Eénmaal gegeven 
EHBO herhalingslessen 

In totaal 9 herhalingslessen, waarvan 2 digitaal 
AED cursus 
 In totaal Niet gegeven wegens corona 
AED herhalingslessen 
 In totaal 11 maal herhalingslessen, waarvan 3 digitaal 
 

Activiteiten 
Evenementen ondersteuning 
Hoewel onderwijs de core business van de vereniging is, heeft de vereniging het ook altijd als haar 
taak gezien om EHBO-ondersteuning te verlenen bij low-risk evenementen binnen Groesbeek en zijn 
directe omgeving. 
 
Door corona zijn er weinig evenementen het afgelopen jaar geweest. De EHBO vereniging heeft in 
2021 de volgende evenementen ondersteund;  

 Inzet EHBO vrijwilligers op vaccinatie locatie in Malden. 

 Het Almfest (3 daags evenement). 

 De Sinterklaas optocht. 
 
We hebben ook geconstateerd dat het afgelopen jaar andere organisaties op onze naam 
evenementen hebben gedraaid in onze gemeente.  
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AED beheer 
De EHBO-Vereniging Groesbeek beheert en onderhoudt voor de gemeente Berg en Dal de AED’s 
binnen Groesbeek en de daar om heen liggende kerkdorpen. Hier wordt een financiële vergoeding 
voor ontvangen in de vorm van subsidie. Daarnaast heeft de vereniging vijf eigen AED’s. Vier om de 
blinde vlekken in de dorpen op te vullen en één ambulante AED ten behoeve van evenementen. 
 
Dit jaar is er een gesprek op gang gekomen met de gemeente berg en Dal om nieuwe kasten te 
plaatsen om de bekende AEDs. Deze kasten zijn gebruikersvriendelijker dan de oude kasten. Daarbij 
waren de oude kasten aan vernieuwing toe.  
 

Financiële middelen 
De EHBO-Vereniging Groesbeek verkrijgt zijn financiële middelen uit lidmaatschapsgeld van de leden 
en subsidie van de gemeente Berg en Dal. Verder worden er ook nog inkomsten gegenereerd uit het 
bijvullen van EHBO-verbandkisten bij bedrijven. Een kleine bijdrage komt eveneens uit de 
evenementen waaraan vrijwilligers van de EHBO vereniging namens deze vereniging deelnemen. 
 
Dit jaar heeft een licht positieve balans behaald. Er zal een begroting gemaakt en goedgekeurd 
moeten worden voor het komende jaar mede met het oog op de extra kosten t.a.v. de corona 
maatregelen. Zie website van De EHBO vereniging voor de geïnteresseerden. 
 

Ledenbestand per 31-12-2021 
EHBO leden en niet actieve leden/donateurs 204 
Ere lid 1 
 

Verloop van het jaar 
2021 is een rumoerig jaar geweest met betrekking tot de EHBO cursussen en herhalingslessen, en de 
AED cursussen en herhalingslessen. Door de corona hebben veel aanpassingen moeten plaatsvinden 
in de lesprogramma’s, wat creativiteit vroeg van zowel de cursisten als organisatoren om de lessen 
wel door te kunnen laten gaan. Er zijn er zelfs lessen digitaal gegeven.  
Voor het eerst heeft er een verlengde les op de zaterdag plaatsgevonden. Dit is goed bevallen. 
Het was een uitdaging om met de steeds wisselende hygiëne adviezen de persoonlijke hygiëne in 
acht te houden. De EHBO vereniging heeft ervoor gekozen voor persoonlijke materialen i.p.v. 
doorgeven van materialen om de kans op besmetting met corona door de cursisten onderling zo 
klein mogelijk te maken. 
Dit had helaas wel als gevolg dat de materiaalkosten per cursus en per les gestegen zijn. Hoe zich dat 
zal gaan ontwikkelen in de toekomst is nog afwachten en zal mede afhankelijk zijn van de hygiëne 
matregelen die gevraagd zullen worden. 
 
Een aankondiging van bestuurswisseling werd gedaan, zoals hierboven ook al weergegeven. De 
vacature van voorzitter heeft lang open gestaan, maar lijkt opgevuld te gaan worden. Die van 
penningmeester was eind 2021 nog niet vervuld, evenals die van secretaris. 
 
Daarnaast was er werk aan de winkel voor het bestuur van de EHBO vereniging, omdat naast de AVG 
nu ook de NBI en WBTR steeds meer duidelijkheid vroegen. Dit vereiste een verdere 
professionalisering van de vereniging, waar 2022 mee verder gegaan zal worden. 
 
Het ledenbestand is ondanks alle problemen met de corona redelijk stabiel is gebleven. We zijn daar 
erg blij mee! 
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Voor 2022 verwachten we een afronding van alle zaken die nog gedaan moeten worden t.a.v. de 
wettelijke verplichtingen. We hopen ons bestuur weer op sterkte te brengen met een nieuwe 
voorzitter én penningmeester, en wie weet nog extra bestuursleden. 
 
Daarnaast hopen we dat de corona dreiging verminderd, zodat we de herhalingslessen en cursussen 
als voor corona tijd weer kunnen hervatten. Met daarbij de ondersteuning van evenementen die 
dan weer kunnen plaatsvinden. 
 
 
Namens de voorzitter van de EHBO vereniging Groesbeek 
 
 
 
Mw. dr. E. Jacobs 
 
 

 

 


