
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO-Hengelo 

Vrijwilligersbeleid

Inzet leden! 

U bezoekt  met veel plezier onze EHBO vereniging om uw certificaten geldig te houden. Echter er is meer te 

doen bij onze vereniging, zowel intern als extern. Het rijk, de veiligheidsregio’s,  de gemeentes verplichten de 

EHBO verenigingen Eerste hulp te verlenen tijdens sporten en evenementen. Dit kan mogelijk gemaakt 

worden doordat een aantal van onze leden belangeloos hun vrije tijd hier aan besteden. Naast het volgen van 

de herhalingslessen gaat het dan om het schoonhouden en onderhoud van ons gebouw  “De Spil”, het 

verzorgen van de kantinedienst, het besturen van de vereniging maar ook 1 avond per jaar collecteren en het 

verzorgen van de Eerste Hulp tijdens evenementen en sporten. Dit alles kan alleen mogelijk gemaakt worden 

door de inzet van vele vrijwilligers.          

Deze vrijwilligers besteden veel tijd aan de vereniging om het veilig sporten van uw partner, zoon en/of 

dochter tijdens wedstrijden of evenementen mogelijk te maken.       

Zij doen dit graag en allemaal zonder vergoeding hiervoor. 

Door het grote aantal sporten en evenementen in en om Hengelo, komt er veel druk te staan op het huidige 

aantal vrijwilligers. Om deze druk deels weg te nemen is besloten om ieder lid van onze vereniging te vragen 

zich 2 dagdelen per jaar beschikbaar te willen stellen voor het verlenen van Eerste Hulp tijdens een sport of 

evenement en 1 avond per jaar om te collecteren. 

Daarom vragen wij u middels deze brief of u deel wilt nemen aan c.q. betrokken wilt zijn bij het organiseren of 

uitvoeren van één of meerdere van de volgende taken: 

o Eerste hulp verlenen tijdens sporten en evenementen

o Het organiseren van de jaarlijkse collecte

o 1 x per jaar collecteren

o Periodiek onderhoud accommodatie

o Het geven van een Jeugd EHBO cursus in groep 7 – 8

o Het vervullen van een bestuursfunctie

o Deel uit maken van een nieuw op te starten promotieteam

o Deel uit maken van een nieuw op te zetten sponsorcommissie

Graag zien wij binnenkort uw aanmelding bij ons binnenkomen op:  

Naam: ______________________________________    telefoon:________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Meer informatie is verkrijgbaar via uw voorzitter Toon Knippenborg, tel: 06-23041767 
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