JAARVERSLAG 2019
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 126e verenigingsjaar van de KNV EHBO.
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VOORWOORD
Voorwoord

Hiermee ontvangt u het verslag van onze vereniging over het jaar 2019.
Het is voor mij de tweede keer dat ik het voorwoord mag schrijven.

Door de coronapandemie ontvangt u later dan gebruikelijk onze jaarstukken.

In mei 2019 was het landelijk Bestuur weer op volledige sterkte. Echter door verschil van mening over
de inhoud van het MeerJarenBeleidsPlan 2021-2025 hebben zowel onze voorzitter als onze vicevoorzitter gemeend hun functie ter beschikking te moeten stellen. Wij danken beide heren voor hun
inzet.
Naast dat het landelijk Bestuur weer volledig bezet was, stond het jaar 2019 ook in het teken van het
afsluiten van oude zaken, het oogsten van wat al in gang was gezet en het starten van nieuwe.

Zo werd in 2019 een langslepende rechtszaak van een voormalig medewerker van de KNV EHBO voor
ons positief afgesloten. Ook zijn we stapsgewijs aan de slag gegaan met veranderen van de oude wijze
van functioneren van de diverse verenigingsorganen. De eerste resultaten zijn al bereikt, maar we zijn
daarmee nog niet klaar.

Het voormalig landelijke Bestuur en bestuursondersteuning hebben gezorgd dat het nieuwe Bestuur dat
in mei aantrad een goede start kon maken. Zij hadden al vele zaken in gang gezet, waarvan het nieuwe
Bestuur de vruchten kon plukken. Daarmee staan we als huidig landelijk Bestuur op de schouders van
de voorgaande besturen.
Gedurende 2019 heeft het landelijk Bestuur ook vastgesteld dat ingrijpende veranderingen nodig zijn
ten aanzien van de verenigingsorganisatie, haar financiering, de dienstverlening, de ledenwerving, de
opleidingen en haar promotie. Voor het landelijk Bestuur was deze constatering reden om, in plaats van
het verder uitbouwen van de vereniging, eerst het huis op orde gebracht moet worden. Door dit proces
moeten we eerst gaan zorgen dat de KNV EHBO toekomst vast blijft. Het landelijk Bestuur heeft daarom
de afgelopen periode veel tijd besteed aan de uitwerken van de veranderingsvoorstellen. Wij zijn
namelijk overtuigd met het doorvoeren van deze veranderingen de KNV EHBO weer 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 2019 hebben gedaan
voor de vereniging.
Bein Stiksma,
secretaris
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KNV EHBO, DE ORGANISATIE
KNV EHBO, de organisatie

BESTUUR

P. Fransman, voorzitter
A. Koole, interne betrekkingen
B.T. Stiksma, secretaris
H. Noordman, contracten
T. Barendregt-Belder, penningmeester
T. van Maanen, externe betrekkingen
F. Hardy, Hoofd Opleidingen
Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding.

VERENIGINGSRAAD

Per 31 december 2019 bestond de Verenigingsraad uit de volgende leden:
Drenthe

H. Kasius

Gelderland

L. Soer

Friesland

Groningen

H. Kooistra
R. van Kleef

Noord-Brabant/Limburg

G. Duijzer

Overijssel

H. Bosman - Keizer

Noord-Holland
Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

G. Venix – De Graaf
J. van Haren
M. Ton

E. Verbaas

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

HET LANDELIJK BUREAU

H. van Zanten

L .Torabi Mohammadi

De medewerkers van het Landelijke Bureau vallen onder de cao Welzijn.
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KNV EHBO, DE VERENIGING
KNV EHBO, de vereniging

AFDELINGEN

Op 31 december 2019 waren er 482 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 ruim 25.000 leden, elk in bezit van het diploma Eerste Hulp van het Oranje
Kruis. In 2019 werden de afdelingen ongeveer 2.500 mensen opgeleid om het betreffende diploma te
behalen.

EERSTE HULP AAN KINDEREN

Door de afdelingen zijn in 2019 bijna 10.000 mensen getraind in het verlenen van Eerste Hulp aan
Kinderen.

REANIMATIE EN GEBRUIK AED

De vereniging en diverse van haar afdelingen zijn reanimatiepartner van de Hartstichting. Meer dan
20.000 mensen hebben in 2019 via één van de afdelingen leren reanimeren.
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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 2019 onderging het Bestuur diverse wijzigingen en was als volgt samengesteld:

Peter Fransman (voorzitter) vanaf 25 mei 2019, Bein Stiksma (secretaris), Henk Noordman
(penningmeester) tot 25 mei 2019, daarna bestuurslid contracten, Tineke Barendregt-Belder
(penningmeester) vanaf 25 mei 2019, Adrie Koole (bestuurslid intern), Ton van Maanen (bestuurslid
extern) vanaf 25 mei 2019 en Fred Hardy (Hoofd Opleidingen) vanaf 25 mei 2019. Het Bestuur werd
ondersteund en geadviseerd door Marieke van der Valk.
Om tot het maximale aantal van zeven bestuursleden te komen is het gelukt om alle vacatures te
vervullen. Ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter werd met behulp van een extern bureau met
succes afgerond.

Het Bestuur vergaderde afgelopen jaar tien maal. De vergaderingen van het Bestuur werden volgens een
vast schema van vergaderpunten afgewerkt. Centraal stond het door de voorzitter opgestelde
aanvalsplan, waarin iedere bestuurder een taakveld kreeg toegewezen. Daarnaast kreeg ieder
bestuurslid een takenlijst toebedeeld.
Ook dit jaar werd er voor gezorgd dat de tuin, ten opzichte van de ons omringende gebouwen, er weer
netjes bij ligt.
In mei 2019 werd afscheid genomen van onze medewerkster Lorraine Bolhoeve. Door het vertrek van
Lorrainne werden de taken op kantoor opnieuw verdeeld. Hennie van Zanten bleef verantwoordelijk
voor de boekhouding en Leiloma voor de verkoop van de materialen. Adrie Koole kreeg de
onderscheidingen in zijn takenpakket en Bein Stiksma het beheer van de Info box.
Na de jaarwisseling werd afscheid genomen van de Digitale Leden Administratie en werd overgestapt
naar Genkgo. Begin januari 2019 kregen belangstellende afdelingen uitleg over het nieuwe systeem.

De in 2018 ingezette actie om alle afdelingen van de KNV van goede statuten te voorzien werd in 2019
zo goed als afgerond. Van het aanbod van de notaris uit Kampen werd door diverse afdelingen gebruik
gemaakt.
In 2019 werd onze nieuwe website geïntroduceerd.

Tijdens de besturendag in maart 2019 werden de belangstellenden door een drietal inleiders bijgepraat
hoe zij omgaan met grootschalige evenementen.
In oktober 2019 praatte de voorzitter de VR en in november 2019 de voorzitters en penningmeesters
van de districten bij over de landelijke ontwikkelingen.

In april 2019 mochten wij aanwezig zijn bij de officiële presentatie van de Veldnorm Evenementenzorg
aan minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Evenals in 2018 werd door het Bestuur in samenwerking met de districtsbesturen een “Rondje
Nederland” georganiseerd. Onderwerpen als AVG, statuten, Veldnorm Evenementenzorg, nieuwe
ledenadministratie passeerden de revue.
Bein Stiksma, secretaris
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COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Commissies en werkgroepen

COMMISSIE ALGEMENE VERGADERING 2019

Bestuur district Noord-Holland

Het Bestuur, contactpersoon A. Koole

COMMISSIE NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2019

Jantje Wijnands-Hofsteenge
Mini Koek-Harms

Bianca Wijnands
Bein Stiksma

PENNINGMEESTEROVERLEG
Henk Noordman /
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:
De heer T. van Maanen
Prins Hendrik Fonds
De heer A. Koole

Organisatie LOTUS®
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SOCIAL MEDIA
Social media

FACEBOOK

Op 1 januari 2019 had de Facebookpagina @koninklijke.ehbo 826 Volgers.
Op 31 december 2019 was dat aantal 916.

1 Aantal mensen aan wie berichten zijn getoond

TWITTER
Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2019 1.042 volgers. Op 31 december 2019 waren dat er
1.049. Er zijn 39 tweets geplaatst.

INSTAGRAM

Het @KNV_EHBO account had op 1 januari 2019 150 volgers. Op 31 december 2019 waren dat er 264.

WEBSITES

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

stichtingdienstverleningehbo.nl
st-opleidingehbo.nl
ehboheld.nl
125jaarknvehbo.nl
diverse afdelingssites, gebaseerd op voorbeeld-afdeling.knvehbo-admin.nl

Vanaf 2019 vindt het beheer van alles sites door vrijwilligers plaats. Ook is een nieuwe landelijke
website gebouwd en getest die op 3 januari 2019 ‘live’ is gegaan.
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ALGEMENE VERGADERING TE HOORN, DISTRICT
NOORD-HOLLAND
Algemene Vergadering te Hoorn, district Noord-Holland

Op zaterdag 25 mei 2019 kwamen de vertegenwoordigers van de tien districten in Hotel Van der Valk te
Hoorn bijeen om samen met het Bestuur terug te kijken op verenigingsjaar.
De vergadering werd op klokslag 10.00 uur door secretaris Bein Stiksma geopend.

Namens district Noord-Holland heette de heer Ralph Schurink, bestuurslid van district Noord-Holland
de aanwezigen welkom.
De notulen en het jaarverslag 2018 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 financiële cijfers werden
geaccordeerd.
De decharge over 2018 werd verleend.

Over de voorgestelde contributieverhoging werd uitgebreid van gedachten gewisseld. Het voorstel om
de contributie met € 1,00 extra te verhogen werd met 24 stemmen voor, 11 tegen en 3 onthoudingen
aangenomen.

Bij de bestuursverkiezing werd Peter Fransman gekozen als voorzitter, Tineke Barendregt-Belder als
penningmeester, Henk Noordman als bestuurslid contracten, Ton van Maanen als bestuurslid extern en
Fred Hardy als Hoofd Opleidingen. Bein Stiksma was aftredend en herkiesbaar. Hij werd herkozen.
De overige agendapunten waren hamerstukken.

De meegekomen partners mochten een bezoek brengen aan de binnenstad van Hoorn.
Na de lunch werden de vertegenwoordigers van de
organisaties waarmee wij samenwerken verwelkomt. Om
14.00 uur werd aan Startpunt Hoorn van Het Leger des Heils
de grote Gouden dr. C.B. Tilanus Jr. medaille uitgereikt.
Het uitspreken van de jaarrede was de eerste officiële daad
van de nieuwe voorzitter.

HET STARTPUNT HOORN, LEGER DES HEILS
Centrum voor maatschappelijke opvang, beschermd en begeleid wonen.

Het Startpunt is er voor cliënten vanaf 18 jaar en heeft als doel dak- en thuisloze mensen
begeleiden naar een zelfstandigere woonvorm. Cliënten kunnen vanuit de nachtopvang van het
Startpunt intern doorstromen naar een eigen kamer. Ook kunnen cliënten met een forensische
indicatie op de afdeling terecht. Met ondersteuning van begeleiders wordt aan het herstel van
de cliënt gewerkt zodat deze stappen leert zetten richting een zelfstandige plek in de
samenleving en volwaardige deelname in de maatschappij.
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JAARREDE VAN DE VOORZITTER
Jaarrede van de voorzitter
Dames en heren,

Ik ben zeer vereerd dat ik gelijk als mijn eerste daad als bestuursvoorzitter van KNV EHBO de jaarrede
mag houden. Een mooie kans ook om met u te delen wat mij de afgelopen periode, sinds ik weet dat ik
voorgedragen zou worden, heeft beziggehouden. Hoe ik KNV EHBO zie, welke waarde wij naar mijn idee
nog steeds aan de samenleving kunnen toevoegen en voor welke uitdagingen wij als vereniging staan.
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken voor het werk dat onze voorgaande bestuursvoorzitter heeft gedaan
voor onze vereniging. Door een tragisch fiets-ongeluk, waarbij hij helaas om het leven is gekomen, heeft
hij zijn werk als bestuursvoorzitter niet kunnen afmaken.
Voordat ik van start ga wil ik graag eerst vertellen wie ik ben. Ik ben Peter Fransman, ben getrouwd met
Maaike en heb 2 dochters van 5 en 8 jaar. Toen we ons 1e kind kregen was ik natuurlijk zeer blij, maar
bedacht ook gelijk: help, wat moet ik gaan doen wanneer ze een ongeluk krijgen? Op zo’n moment zie je
gelijk het belang van onze vereniging. Want dan denk je als nieuwe vader: ik moet toch maar weer mijn
EHBO-cursus opfrissen, die ik 30 jaar geleden heb gevolgd.
Nu 30 jaar na mijn EHBO-cursus ben ik bestuursvoorzitter van de KNV EHBO. Toen ik werd benaderd
voor de rol van bestuursvoorzitter was ik direct enthousiast. Wat trok mij nu zo in die rol bij onze
vereniging?

1. Ten eerste haar rijke verleden: Opgericht door vooraanstaande Amsterdammers, op de voet
gevolgd door Rotterdammers trouwens, die zagen wat eerste hulp gedaan had voor soldaten in
het veld. Artsen zagen dat kennis hebben van hulp verlenen levens kon redden en richtten
overal afdelingen op. Vaak was in het begin de voorzitter van een afdeling een arts, notaris of
burgemeester. Ook Prins Hendrik heeft een belangrijke rol gespeeld. Hij heeft mede gezorgd dat
de vereniging voet aan de grond kreeg in Nederland. De KNV EHBO is later betrokken geweest
bij het legaliseren van eerste hulp door leken en bij de oprichting van Het Oranje Kruis. Bij
gebeurtenissen waar grote aantallen mensen bijeenkomen zijn wij ook aanwezig geweest, zoals
bij de Olympische spelen, de Elfstedentochten en bij Koninklijke uitvaarten. Vrijwilligers van
onze vereniging waren er om hulp te verlenen. Maar vooral is de KNV EHBO een vereniging van,
voor en door mensen zoals u en ik.
2. Ten tweede is de KNV EHBO vanaf het begin de pionier op het gebied van EHBO en is dat na
meer dan 125 jaar nog steeds.
3. Tevens vind ik dat we als vereniging maatschappelijk een zeer relevante rol vervullen. Deze was
in de aanvang groot en is nog steeds zeer groot. Ik verwacht dat door ontwikkelingen als het
dichtslibben van de steden en wegen, de besparingen in de zorg en de ontvolking van het
platteland, het belang van EHBO alleen maar gaat toenemen.
4. Tenslotte zijn we met meer dan 26.000 leden een van de grootste vrijwilligersorganisaties in
Nederland. Met vrijwilligers die bereid zijn hun medemens onbaatzuchtig te helpen bij een
ongeluk.
We staan echter ook voor een aantal uitdagingen die ik graag met jullie wil gaan aanpakken:

1. Het aantal leden daalt al een aantal jaren. Ik sprak laatst op een etentje over de KNV EHBO. Mijn
tafelgenote zei direct dat zij een herhaalcursus EHBO weer zou willen volgen en dat ook haar
kinderen van 16 en 18 een EHBO cursus zouden gaan volgen. Maar zei ze: “je vergeet dat dan

Pagina 10

JAARREDE VAN DE VOORZITTER
weer omdat je niet, zoals in een krantenadvertentie, op EHBO-cursus aanbod wordt
geattendeerd. Naast zichtbaarheid komt ook de vraag naar boven of we als vereniging wel
voldoende bieden voor onze leden. Het Bestuur gaat zich dan ook inzetten om meer de
toegevoegde waarde aan te tonen richting de leden in het land en naar de afdelingen.

2. Daarnaast zien we dat de gemiddelde leeftijd van de leden toeneemt. Er vindt een veroudering
van het ledenbestand plaats. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat de gehele
Nederlandse samenleving vergrijst. Maar zijn we wel voldoende aansprekend voor jongeren?
Op basis van mijn ervaring zijn veel jongeren betrokken en bereid uit zich zelf een bijdrage te
leveren aan de samenleving. Dus voor ons allen is het de uitdaging een vorm te vinden, om een
manier te vinden, die jongeren aanspreekt en ze zo aan onze vereniging te binden. Ik wil graag
met jullie, de leden, gaan onderzoeken hoe we dit kunnen aanpakken.
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JAARREDE VAN DE VOORZITTER
3. We hebben relatief de meeste leden in de landelijke gebieden. Het is fijn dat relatief veel mensen
in die gebieden lid zijn van onze vereniging. De uitdaging is te gaan kijken hoe we meer mensen
geïnteresseerd kunnen krijgen voor onze vereniging in de meer druk bevolkte gebieden van
Nederland.

4. Bij een volwassen vereniging, zoals de KNV EHBO is, met haar rijke historie, past ook een
financieel solide organisatie. En daar zijn we nog niet. Zo is een ingreep nodig bij de aan ons
verbonden Stichtingen zoals de Stichting Dienstverlening EHBO. Daar gaan we als Bestuur de
aankomende tijd prioriteit aan geven. De agenda’s hiervoor zijn al getrokken. Ook de vereniging
zelf is armlastig. De gevraagde verhoging van de bijdrage is dan ook hard nodig om de financiële
soliditeit van de vereniging te versterken en om de problemen van de Stichtingen op te lossen.
Daarna kunnen we de dienstverlening richting de leden verder uitbreiden. Daarbij gaan we als
Bestuur ook inzetten op externe fondsenwerving.
5. De vanzelfsprekendheid dat EHBO wordt verbonden met onze vereniging is de afgelopen jaren
verminderd. Wanneer het over EHBO gaat in media en ook in het veld kom ik het Rode Kruis
veel tegen. Zo liep ik 2 weken geleden met mijn dochters over de kermis en zag een bordje met
EHBO. Ik dacht leuk: mensen van onze vereniging. Tot mijn teleurstelling zag ik 2 dames van het
Nederlandse Rode Kruis vervolgens rondlopen. Ook in de recente berichtgeving over EHBO
voor scholieren of over AED weet het Rode Kruis de media te vinden. Ik weet dat het
Nederlandse Rode Kruis jaren geleden haar organisatie heeft gemoderniseerd en dat ze een
deel haar geld krijgt van de Nederlandse overheid. Ondanks dat kunnen wij met elkaar weer
zorgen dat EHBO en KNV EHBO weer in een adem wordt genoemd. Naar mijn idee zijn we net
zo sterk als we ons zelf maken. Wij moeten de aankomende tijd gewoon slimmer zijn dan
anderen. We moeten geloven in onze eigen kracht. We moeten ambitieus zijn en zorgen voor
middelen om deze ambities waar te maken. En we moeten ons naar buiten toe meer profileren
zodat we meer zichtbaar worden. Daarbij heb ik een ieder nodig om aansprekende
onderwerpen aan te dragen die we aan de Nederlandse pers kunnen presenteren. Hoeveel
levens hebben we bijvoorbeeld het afgelopen jaar met elkaar gered? Door welke
omstandigheden hadden we er nog meer mensen kunnen helpen?
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6. We leven in een samenleving waarin grote veranderingen plaatsvinden. We kunnen slapen in
een hotel, maar ook via AirBNB een kamer huren, we nemen geen taxi maar gaan met Uber
rijden. Misschien heeft Uber over 10 jaar geen chauffeurs meer maar zijn er zelfrijdende Uberauto’s. Wordt de dokter vervangen door de IBM computer Watson die op basis van de gegevens
zelf de diagnose stelt? Wij moeten meegaan met de ontwikkelingen om betekenis als vereniging
te houden en hierdoor toekomstbestendig te blijven. We doen dit al voor een belangrijk deel. Zo
heeft een groep van afdelingen vanaf het eerste moment het Bestuur van kennis en kunde
voorzien als het gaat om de Veldnorm Evenementenzorg. Vanaf de eerste vergadering hebben
we zo de kennis en kunde uit het land kunnen inbrengen. Hierdoor ontstond een norm die
werkbaar is, omdat ze steeds weer tegen de lat van onze eigen afdelingen is gehouden. Het was
dan ook niet voor niets dat juist wij bij de presentatie van de Veldnorm aan de Minister
aanwezig waren. Daarbij blijven we de Veldnorm continue verbeteren op basis van de
informatie die de leden aanleveren. Dus we maken stappen. Naar mijn idee moeten we de
actuele en aankomende maatschappelijke-, technologische- en ICT veranderingen en de
betekenis hiervan voor ons werk in de aankomende tijd in kaart gaan brengen. Om dan
vervolgens als vereniging te bepalen hoe we op deze ontwikkelingen gaan inspelen. Wederom:
met meer dan 26.000 leden kan het niet anders dat jullie hierover ideeën hebben. We gaan als
Bestuur dan ook nadenken hoe we kunnen organiseren dat wij deze ideeën van jullie verzameld
krijgen zodat wij die kunnen gebruiken voor de bepaling van de toekomstige koers van onze
vereniging.

Dit zijn de uitdagingen die ik zie. Het Bestuur gaat zich tot het uiterste inspannen om deze uitdagingen
aan te pakken. Maar veel belangrijker is het dat we dit samen doen: Bestuur, districten, afdelingen en
leden. Verenigd staan we sterk. Of zoals de Engelsen het zo kernachtig beschrijven: “United we stand,
divided we fall”.
Ik heb het volste vertrouwen dat we met elkaar deze uitdagingen aankunnen. Zodat we niet alleen een
rijk verleden hebben, maar ook een veelbelovende toekomst hebben.
Dank voor uw aandacht.
Peter Fransman
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NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2019
Nationale Vaardigheidsproeven 2019

Op zaterdag 23 november 2019 zetten 12 teams in PRO De Baander te Amersfoort hun beste beentje
voor tijdens de 75e Nationale Vaardigheids Proeven om uiteindelijk in het bezit te komen van de door Dr.
C.B. Tilanus jr. zelf ingestelde bronzen medaille.
Op zaterdag 23 november 2019 werden, na voorrondes door heel het land, in Amersfoort uiteindelijk de
Nationale VaardigheidsProeven van 2019 gehouden. Twaalf ploegen streden om de bronzen dr. C.B.
Tilanus jr. medailles. Het was de 75e keer dat de wedstrijden om deze medailles werden gehouden, en
voor de tweede keer in PRO De Baander.

Bij de start bleek dat deze vaardigheidsproeven anders dan anders zouden zijn. Na een kort woordje van
voorzitter Peter Fransman, verscheen opeens Sinterklaas. Peter werd met cadeautjes naar vrouw en
kinderen gestuurd, waarna Sint de middag van hem overnam.
Het bleek dat de hele school was omgetoverd naar het Sinterklaashuis, en overal waren gewonde Pieten
die wachtten op de hulp van de wedstrijdploegen.Uitslag van de Nationale Vaardigheids Proeven 2019
POS.

AFDELING (Prov.)

PUNTEN

2

EHBO team Doven en Slechthorenden (Utr 2)

624

1

Hollandscheveld (Dr 2)

3

Kring Altena (NB/L 2)

5

Waardenburg Neerijnen 1 (Gld 1)

4
6

Waardenburg Neerijnen 2 (Gld 2)
Woudrichem (NB/L 1)

647
622

613
602

599

7

Noordbroek (Gr 1)

582

9

Diever (D2 1)

536

8
10
11
12

Groot Ammers (ZH 1)
Lexmond (ZH 2)
Wolvega (Fr 1)

Utrechtse Vereniging (Utr 1)

De winnaars van de NVP 2019
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576
535
486
380

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Koninklijke onderscheidingen

Over onderstaande in 2019 uitgereikte Koninklijke onderscheidingen is het Bestuur geïnformeerd.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

mevrouw J. Berkelbach van der Sprenkel-van Vliet, afdeling Capelle a/d Ijssel
mevrouw M. Buis-van Koetsveld, afdeling Rijswijk (Gelderland)
mevrouw M. Ehringfeld, afdeling Wieringermeer

mevrouw J. Hansum-van Walsum afdeling Capelle a/d Ijssel

mevrouw M.E. Hazelbag-Nobel, afdeling Mijnsheerenland/Westmaas
mevrouw R. Korbijn-Bons, afdeling Numansdorp

mevrouw A.H.D. Neve-Struijf, afdeling Anna Paulowna
mevrouw B. v. Putten-Wellebroek, afdeling Edam

mevrouw M. Sassenberg-Wielaard, afdeling Mijnsheerenland/Westmaas
mevrouw D. van Schaick-Weltevrede, afdeling Numansdorp

mevrouw M. Ton-Nobel, afdeling Mijnsheerenland/Westmaas
de heer J. Blom, afdeling Westzaan
de heer K. Giele, afdeling Brielle

de heer R. de Jongste, afdeling Numansdorp
de heer N.M. Knol, afdeling Drechterland
de heer F. Miedema, afdeling Oosterbeek
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DR. C.B. TILANUS JR.-ONDERSCHEIDINGEN
Dr. C.B. Tilanus Jr.-onderscheidingen
In 2019 zijn uitgereikt
41 bronzen medailles

88 draagpenningen

73 zilveren medailles

28 grote zilveren medailles

7 gouden draagspelden

2 gouden spelden met zirkoontje
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JAARCIJFERS KNV EHBO
Jaarcijfers KNV EHBO

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

Passiva

Materiele vaste activa

€

422.026

Vlottende Activa

€

903

Financiële vaste activa
Liquide middelen

€
€
€

1.500

Eigen vermogen

€

161.556

Langlopende schulden

€

250.000

Voorzieningen

3.686

Kortlopende schulden

_________

428.115

€

€
€

_________

6.400

10.159

_________

428.115

_________

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Baten
Contributie / huur
Financiële baten

€

€

161.242

436

__________

€

161.678

Bedrijfskosten

€

134.387

Regulier resultaat

€

Lasten

Bijzondere baten/lasten

€

Resultaat

€

Pagina 17

__________
26.855

37.454

__________
64.309

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.

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

FINANCIEEL RESULTAAT
Eigen vermogen 31 december 2019: € -/- 134.348
Resultaat 2019: € -/- 42.985

ONZE BOEKEN
EERSTE 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 1 heeft in 2019 geen basisopleiding gegeven. Er zijn in ons pand
aan de Kwikstaartlaan diverse herhalingsdagen/vervolglessen EHBO gegeven. Er werden verder 3
workshops Buskruit met EHBO en 22 sessies First Aid for au pairs, including Basic Life Support
georganiseerd. Deze werden verzorgd door diverse instructeurs Eerste Hulp.
In totaal hebben 213 deelnemers onze activiteiten bezocht.

Verder is in 2019 geïnvesteerd in het ontwikkelen van e-learning voor bestuurders van afdelingen. Naar
verwachting komen de eerste modules in 2020 beschikbaar.

FINANCIEEL RESULTAAT

Eigen vermogen 31 december 2019: € -77.609
Resultaat 2019: € -4.196

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 2019 verder gewerkt aan het ontwikkelen
van eigen trainingen onder andere bestuursleden van afdelingen.
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.

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 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 2019
De heer A. Koole (voorzitter HM)
H. Noordman

Redactie Hulpverleners Magazine in 2019
Marieke van der Valk, hoofdredacteur
Bob Berkemeier
Johanna Brinks

Bart van Walderveen
Elly Warmelink
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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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