Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement
E.H.B.O.-vereniging "St. Martinus" te Heeze.
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 8 april 2002.
DEFINITIES:
E.H.B.O.-vereniging "St. Martinus" te Heeze wordt in het vervolg aangeduid met de vereniging.
In het vervolg wordt bedoeld met "het huishoudelijk reglement": het huishoudelijk reglement van de
vereniging.
In het vervolg wordt bedoeld met "de statuten": de statuten van de vereniging.
INLEIDING
Het Huishoudelijk Reglement is bedoeld ter aanvulling en verduidelijking van de statuten.
Op de artikelen van het huishoudelijk reglement is dezelfde wettelijke grondslag van toepassing als op
de statuten.
Artikel 1.
Vaststelling en wijziging.
Voor het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement gelden dezelfde bepalingen als voor
het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement behoeft echter niet te worden opgenomen in
een notariële akte.
Artikel 2.
Leeftijd.
Voor het bepalen van de leeftijd van deze vereniging wordt de vereniging geacht te zijn opgericht op
zes november negentienhonderd acht en dertig.
Artikel 3.
Werkgebied.
Het primaire werkgebied van de vereniging is het deelgebied Heeze van de gemeente Heeze-Leende.
Toelichting: De Gemeente Heeze -Leende omvat de deelgebieden Heeze, Leende en Sterksel, elk
van oorsprong met een eigen EHBO - vereniging. Door de gemeentelijke herindeling is in dit
verenigingenstelsel geen wijziging gekomen.
Artikel 4.
Aansluiting.
De vereniging is aangesloten bij de Nationale Bond voor EHBO.
Toelichting: De Nationale Bond is een overkoepelende organisatie voor EHBO, die ondermeer zorg
draagt voor uniformiteit binnen de EHBO en een voor een primaire aansprakelijkheid - en
schadeverzekering voor de leden van de aangesloten verenigingen.
Artikel 5.
Leden.

De vereniging kent naast gewone leden ook buitengewone leden.
Buitengewone leden kunnen zijn: Ereleden, docenten, jeugdleden en toehoorders.
Ereleden kunnen zijn: gewone ereleden en leden van verdienste.
Gewone ereleden kunnen zijn: Natuurlijke personen die vanwege hun maatschappelijke positie een
bijzondere relatie hebben met de vereniging.
Leden van verdienste kunnen zijn: Natuurlijke personen die vanwege hun inzet voor de vereniging
bijzondere verdienstelijk hebben gemaakt.
Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
Docenten, jeugdleden en toehoorders kunnen op gelijke wijze als de gewone leden worden
toegelaten.
Ereleden en docenten zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Buitengewone leden hebben een adviserende stem in de algemene ledenvergadering.
Gewone leden worden geacht een geldig EHBO diploma te hebben of daarvoor een opleiding te
volgen.
Jeugdleden worden geacht een geldig Jeugd-EHBO diploma te hebben of daarvoor een opleiding te
volgen.
Voor jeugdleden en toehoorders kan een afwijkende contributie worden vastgesteld.
Artikel 6.
Hulpverlening bij evenementen.
Coördinatie van de assistentie door gediplomeerde EHBO-ers van de vereniging bij diverse
evenementen is historisch gezien een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de vereniging.
Indien mogelijk zal de vereniging deze coördinatie uitvoeren.
Hierbij gelden de volgende bepalingen voor de betreffende leden:
Assistentie door de leden geschied vrijwillig.
Toevallende baten zijn ten gunste van de vereniging.
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan de vrijwilligers of aan derden bij het uitoefenen
van de assistentie, anders dan gedekt door de overkoepelende verzekering zoals bedoeld in artikel 4
van het huishoudelijk reglement.
De gastheer organisatie wordt geacht de hulpverleners in voldoende mate te voorzien van de nodige
consumpties. Overige consumpties zijn voor eigen rekening van de vrijwilligers.

