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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan 2018-2023 van EHBO Heeze . Dit plan beschrijft de 

doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren. 

In dit beleidsplan wordt getracht duidelijk te maken wat deze vereniging in de periode 

2018-2023 in grote lijnen wil doen om de vereniging EHBO Heeze goed te laten 

functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze 

vereniging. 

Binnen deze kleine organisatie zetten diverse mensen zich zeer regelmatig weer in 

om de activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen. 

 

Hoofdstuk 2 
Beschrijving van de vereniging 

2.1 Historie 

EHBO Heeze is opgericht op 6 november 1938. 

EHBO Heeze is aangesloten bij de: Nationale Bond voor EHBO. 
 

Hoofdstuk 3 

Doelstelling van de vereniging 

3.1 Doelstelling 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het juist toepassen van Eerste Hulp. De 

vereniging verstrekt op verzoek tegen donatie hulp bij sport- en spelwedstrijden; manifestaties; 

open dagen, etc. zgn. de hulpverlening. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. ± 12 herhalingslessen incl. buitenoefening(en) om de vaardigheden van onze 

leden op peil te houden volgens de regels van het Oranje Kruis. 

b. Herhalingslessen basale reanimatie incl. AED bediening. 

c. Opleidingen Basale reanimatie en AED bediening voor leken. 

d. Het geven van een cursus Eerste Hulp verlener dat wordt afgesloten met een 

examen volgens de regels van het Oranje Kruis. Opmerking: deze activiteit is 

afhankelijk van voldoende belangstelling. 

e. Organiseren van Hulpverlening (inzet van EHBO-ers) op evenementen in Heeze. 

f. Organiseren van lezing(en) en excursies op het raakvlak van de Eerste Hulp 

verlening. 

g. Faciliteren onderhoud AED's Heeze. 
 

Hoofdstuk 4 
Zetel en Organisatie EHBO Heeze 

4.1 Zetel EHBO Heeze 

Stat utaire naam : E.H .B. O.-vereniging St. Martinus 

Verkorte Naam : EHBO Heeze 

Zetel : Heeze (Geldropseweg 61, 5591 EB ) 

Eerste inschrijving KvK : 24 juli 1979. 

Akte laatste statutenwijziging : 19 juli 2001 

KvK-nummer : 40236476 

Bankrekening : NL08RABO0120304937  

RSIN/Fiscaalnummer ANBI : 816492281 

 
  



4.2 Organisatie EHBO Heeze  

Bestuur: 

Voorzitter: Noort van F. 

Secretaris: Petrillo J. 

Penningmeester: Cocquyt F. 
Verbandmeester: Jongma J. 
Coördinator hulpverlening: Jacobs I.  

Bestuurslid: Vorstenbosch P. 

 

4.3 Contactgegevens EHBO Heeze  

 Website: http://www.ehboheeze.nl 

 E-mailadres:  secretariaat@ehboheeze.nl 

 Postadres: Geldropseweg61, 5591 EB Heeze. 
 

Hoofdstuk 5 

Activiteiten voor de komende periode 
De komende periode zal de focus gelegd worden op het continueren van de organisatie 
rondom de herhalingsavonden, de cursussen, de hulpverlening, de zorg voor aanvulling 
binnen het bestuur, privacybeleid en opzetten en bijhouden nieuwe website. 

 

5.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden en cursussen. 
De herhalingslessen worden momenteel erg druk bezocht.  Om te  voorkomen  dat de 
overdracht van de lesstof in de toekomst in het geding komt, gaat de aankomende periode 
gezocht worden naar een vorm waarin de leskwaliteit geborgd is voor de toekomst. Verder 
proberen we zoveel mensen op te leiden. 

5.2 Organisatie rondom de hulpverlening 
Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en 
constante hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, gaan 
we de aankomende periode bezien hoe wij dit kunnen realiseren. 
Dit zal inzet vragen van het bestuur en de leden van onze vereniging. 

5.3 Zorg voor voldoende bestuursleden. 
Het bestuur wil zorg dragen voor continuïteit van de vereniging. Om dit te realiseren vinden 
wij het noodzakelijk om voor de verschillend functies tijdig naar opvolging te kijken. 

5.4 Privacybeleid 
Ten gevolge van de nieuwe wetgeving op privacy (AVG) het opstellen en actueel houden 
van privacy-documenten (verwerking persoonsgegevens, melden datalek etc.) en 
zorgdragen voor een goede beveiliging 

5.5 Website 
Vervanging oude website door een nieuwe gebruikersvriendelijke website die door 
bestuursleden zelf onderhouden kan worden. 

 

Hoofdstuk 6 

Beloningsbeleid 

6.1 Beloningsbeleid 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning 
(salaris/vakantiegeld) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten 
worden in principe vergoed.  

 

Hoofdstuk 7 

Werving inkomsten 

7.1 Werving inkomsten 

De vereniging werft inkomsten door: 

Contributies, 

deelnemersbijdragen, 

subsidies en donaties. 


