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Beste lezer,

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 5.

 

Iedereen die interesse heeft in EHBO kan zich abonneren op de nieuwsbrief. Stuur

deze nieuwsbrief dus vooral door naar andere geïnteresseerden en adviseer alle

leden van uw vereniging om zich zelf in te schrijven! Inschrijven kan hier.

 

Het bestuur van de Nationale Bond voor EHBO

Nieuws van de Nationale Bond voor EHBO

Voortgang van de fusie

De komende weken houden EHBO Noord-Brabant en EHBO Limburg hun

algemene ledenvergadering. Tijdens de ALV zullen de leden ook worden

bijgepraat over de fusieplannen. Bij de vergaderstukken voor de ALV van de

Nationale Bond is een tweede voortgangsnotitie gevoegd.
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Nieuws voor bestuursleden van onze verenigingen

Online ledenadministratie

Naar aanleiding van een vraag van vereniging EHBO Losser, Overdinkel & Glane is

de online ledenadministratie uitgebreid met een nieuwe functionaliteit.

Verenigingen kunnen cursussen aanmaken en bijvoorbeeld op hun eigen site een

link plaatsen, zodat leden en niet-leden zich kunnen inschrijven voor de cursus.

Het voldoet aan de privacywetgeving. De module is nu beschikbaar voor alle

verenigingen. Tijdens de ALV kwam de vraag van EHBO-vereniging Rossum of het

mogelijk is om een app te ontwikkelen. Het bestuur gaat nu met die vraag aan de

slag.

 

Algemene Ledenvergadering 2021

Op zaterdag 29 mei werd de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Naast

fysieke aanwezigheid volgens de geldende Coronamaatregelen, nam ook een

aantal EHBO-verenigingen digitaal deel. Er stonden �ink wat punten op de agenda

die allemaal zijn behandeld. De kascontrolecommissie deed verslag over de

�nanciële stukken 2020. De verenigingen bedankten de commissie voor haar

werkzaamheden. Aan het bestuur werd décharge gegeven voor het gevoerde

�nancieel beleid. De vergadering stelde een aantal wijzigingen voor waarna een

klachtenregeling en een aangepast Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld.

De verenigingen werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen waaronder de

fusiebesprekingen, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Veldnorm

evenementenzorg, VOG en ANBI. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste

onderwerpen meer. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de constructieve

vergadering en het gestelde vertrouwen. De volgende algemene ledenvergadering

is gepland op zaterdag 14 mei 2022.

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

In het kader van de Wbtr is een klachtenregeling opgesteld. Op de site staat een

model-klachtenregeling voor verenigingen. Het is terug te vinden in het

kenniscentrum.

 

Veldnorm evenementenzorg

In de nieuwsbrief van de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg wordt het

volgende aangegeven: “De coronacrisis is voor iedereen een bijzondere tijd. Door

het eerdere verbod op evenementen hebben veel evenementenzorgorganisaties

(EZO's) hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren of hebben zij
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bijvoorbeeld zorginstellingen ondersteund om de coronacrisis het hoofd te

bieden. Sommige EZO's bevinden zich door het gebrek aan inkomsten in de

�nanciële problemen.

Dit betekent ook dat veel EZO's niet in de gelegenheid zijn geweest om zich bezig

te houden met de implementatie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Dit

is reden voor de projectgroep om de evaluatie- en implementatieperiode met 1

jaar te verlengen. De VNEZ zal de�nitief worden op 1 januari 2022. In 2021 zal de

VNEZ geëvalueerd worden, evaluatiepunten worden meegenomen versie 2 die ook

op 1 januari 2022 gepubliceerd zal worden.”

Tijdens de ALV is afgesproken dat de Nationale Bond een brief stuurt om te

vragen om de invoering met een jaar uit te stellen. Reden is zoals eigenlijk ook

aangegeven door de projectgroep dat er nauwelijks evenementen zijn geweest en

een evaluatie dus niet heeft kunnen plaatsvinden. Tweede reden is dat

verenigingen als gevolg van Corona nauwelijks gelegenheid hebben gehad om

hun vrijwilligers voldoende op te leiden.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Op een vraag van een vereniging is tijdens de ALV gesproken over de gratis VOG.

Een EHBO-vereniging kan een gratis VOG aanvragen als de vereniging is

toegelaten tot de regeling. De Nationale Bond heeft nu een vraag uitstaan of het

mogelijk is om als koepelorganisatie deze toelating voor alle verenigingen te

regelen. Dit wordt vervolgd. 

 

ANBI-status

Tijdens de ALV is gesproken over de ANBI-status.  De Nationale Bond heeft een

groepsbeschikking en er zijn EHBO-verenigingen die een individuele beschikking

hebben dat zij voldoen aan de vereisten van de ANBI. In het kenniscentrum staat

meer informatie over de ANBI. Op een vraag van de ledenvergadering is contact

geweest met de belastingdienst. Alle schenkingen (dus ook een AED of een

cheque van een bank) zijn vrijgesteld van belastingen als je een ANBI-status hebt.

Het is niet zo moeilijk om te voldoen aan de voorwaarden. Kijk voor meer

informatie in het kenniscentrum.

 

Overleg met Het Oranje Kruis

In december hebben de koepelorganisaties (Nationale Bond, Limburg en Noord-

Brabant) een gezamenlijke brief gestuurd aan Het Oranje Kruis, omdat zij zich

zorgen maakten over het uitbreiden van de examenstof in deze periode. De KNV

heeft dat ook aangegeven. Verenigingen organiseren nauwelijks of geen

opleidingen en hebben ook geen inkomsten, omdat de evenementen zijn

geannuleerd. Het Oranje Kruis heeft als reactie voorgesteld om met elkaar in

gesprek te gaan. Het gesprek heeft recent plaatsgevonden.
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Het Oranje Kruis gaf aan dat er al langer is gesproken over het opnemen van de

tourniquet en ‘stop de bloeding’ in de examenstof. Daarmee was als invoerdatum

1 januari 2021 voor haar een logische datum. Verenigingen hoeven op zich geen

hoge kosten te maken, omdat er genoeg alternatieve verbandmiddelen als

geschikt oefenmateriaal in omloop zijn. De koepels begrijpen de afweging van Het

Oranje Kruis, maar geven aan dat de timing ongelukkig is. Daarbij wordt de wens

uitgesproken om net zoals dat in het verleden gebruikelijk was weer op

regelmatige basis overleg te hebben met elkaar. Dan kunnen EHBO-organisaties

namens de aangesloten verenigingen aangeven hoe over bepaalde onderwerpen

wordt gedacht en ook de verenigingen informeren. Er wordt afgesproken om dit

weer op te pakken.

 

Een ander onderwerp dat werd besproken was het EHBO-diploma. Het is

tegenwoordig gebruikelijk om geen pasjes meer uit te geven, omdat veel mensen

hun pasjes op hun telefoon kunnen opslaan en het beter voor het milieu is. Het

Oranje Kruis kiest daar ook voor en geeft verenigingen nog wel de keuze om tegen

betaling een pasje aan te vragen. We begrijpen dat het voor verenigingen als een

verhoging van de kosten voelt, maar volgen de gedachte van Het Oranje Kruis

ook. We moeten gezamenlijk werken aan een vermindering van papier en plastic.

Voor leden die graag iets tastbaars in de portemonnee willen hebben, is het nog

altijd mogelijk om een diploma te printen.

 

Financiële situatie van verenigingen

Vanaf oktober 2020 heeft op de website van de Nationale Bond een poll gestaan.

Verenigingen konden aangeven of zij vreesden in de �nanciële problemen te

komen als gevolg van Corona. Helaas gaf 27 procent van de respondenten aan

dat zij inderdaad problemen verwachten. Voor 30 procent was dat nog niet het

geval en 42 procent gaf aan geen �nanciële problemen te verwachten. De poll is

inmiddels gesloten. Het lijkt het bestuur goed om inzicht te krijgen in de situatie

bij verenigingen. Vandaar dat wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Het is

mogelijk om namens de vereniging de hele vragenlijst te beantwoorden of per

verantwoordelijk bestuurslid een deel van de vragen in te vullen. Wij bedanken u

voor de medewerking. De vragenlijst vindt u hier:

https://forms.gle/s1CDdhjHMPzSJAjD6. Tijdens de ALV is erover gesproken om

verenigingen die in �nancieel zwaar weer zitten tegemoet te komen met een

lening bij de Nationale Bond. Als uw vereniging heel veel moeite heeft om het

hoofd boven water te houden, kunt u een bericht sturen aan

bestuur@nationalebond.nl.

 

Kopij Magazine Eerste Hulp

Heeft u een nieuwsbericht over uw vereniging dat leuk of interessant is om te
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vermelden in het Magazine Eerste Hulp? Stuur uw kopij voor 1 september 2021

naar secretariaat@nationalebond.nl.

EHBO Leren & Doen – goed om te weten

Kwallensteken en steken van pietermannen

Met het zomerse weer behoort pootje baden in zee of een strandwandeling op

blote voeten weer tot de mogelijkheden. De kans op een steek door een kwal of

pieterman is dan aanzienlijk. Deze zeedieren hebben brandharen met netelcellen

met tot gevolg dat iemand door een steek hevige, brandende jeuk, rode huid,

zwelling en soms blaren krijgt. Soms krijgt een persoon hevige

overgevoeligheidsreacties met gevolgen voor de ademhaling en het bewustzijn:

bel dan 112.

 

Weet wat je moet doen bij een kwallensteek of steek van een pieterman en pak

EHBO Leren & Doen:  zie pagina 167.

 

Tip: Bij steken van de meeste kwallen aan de Nederlandse kust kan azijn de

klachten verergeren. En bij een steek van een tropische kwal kan azijn juist

levensreddend zijn!

De Nationale Bond voor EHBO is met een paar honderd verenigingen en met

duizenden vrijwilligers, persoonlijke leden, docenten en kaderinstructeurs, een

grote landelijke organisatie van vrijwilligers in de eerste hulp.

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Tel: 088-0019300

secretariaat@nationalebond.nl 

 

Secretariaat Nationale Bond EHBO

Horapark 9

6717 LZ Ede

Ga naar de website

Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik op deze link om u uit te schrijven.
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