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Tijd van aanvang: 10.00 uur  Locatie: Kwikstaartlaan 28, Zeist 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10.00 uur 1. Opening, vaststellen van de agenda en mededelingen 

10.05 –10.15        2.  Inzake Stichting Dienstverlening EHBO 

a. Goedkeuring ontbinding Stichting Dienstverlening EHBO (B) 

b. Toestemming voor vereffening zonder faillissement (B) 

 Schorsen Algemene Vergadering KNV EHBO 

Openen vergadering bestuur Stichting Dienstverlening EHBO 

Formeel besluit tot ontbinding 

Sluiting 

Heropening Algemene Vergadering KNV EHBO 

10.15 –10.20   3. Ingekomen stukken (T) 

10.20-10.30        4. Notulen van de Algemene Vergadering van 25 mei 2019 te Hoorn (B) 

10.30–10.40 5. Jaarverslag 2019 (B) 

10.40–11.00 6. Financiële verslagen * 

a. Verslag commissie ingevolge artikel 5 HR over 2019 (B) 

               Van de financiële verslagen ligt een door alle leden van het Bestuur getekend 

              exemplaar op de bestuurstafel ter inzage. 

Voorts ligt het door de commissie ingevolge artikel 5 HR vastgestelde verslag van 
haar bevindingen op de bestuurstafel. 

b. Brief district Noord-Holland + preadvies Bestuur  

c. Vaststelling financieel verslag KNV EHBO 2019 (B) 

d. Vaststelling financieel verslag Stichting Dienstverlening EHBO 2019 (B) 

e. Vaststelling financieel verslag Stichting Opleiding EHBO en BHV 2019 (B) 

11.00 – 11.10 7. Begrotingen 2021* 

a) Indexatie afdracht (T) 

b) Vaststelling begroting 2021 KNV EHBO  
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c) Vaststelling begroting 2021 Stichting Opleiding en BHV 

11.10 – 11.15        8. Aanwijzing commissie ingevolge artikel 5 HR (T) 

11.15 – 11.25      9.  Wijziging Huishoudelijk Reglement 

11.25 – 12.00      10. Bestuursverkiezing (B) 

a. Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar: 

- mevrouw T. Barendregt-Belder (penningmeester) 

- de heer F. Hardy (Hoofd Opleidingen) 

Beiden zijn bereid een herverkiezing te aanvaarden. 

(Tegen)kandidaten hebben zich niet bij het bestuur gemeld. 

12.0 – 12.10 11. Vacatures, mutaties en herverkiezing leden van de Verenigingsraad (T) 

Aftredend zijn volgens het rooster de navolgende leden van de Verenigingsraad namens 

het achter haar/zijn naam vermelde district. Daarbij is tevens vermeld of deze opnieuw 

zijn voorgedragen dan wel dat er een nieuw lid is benoemd door het betreffende district 

12.10 – 12.15      12. Vaststellen data Algemene Vergadering 2021 en 2022 (T) 

            Voorstel 29 mei 2021 te Zeist 

            Voorstel 21 mei 2022 te Zeist  

12.15– 12.30 13. Rondvraag (T) 

Gezien het beperkte aantal plaatsen is het voor de afdelingen niet mogelijk fysiek bij 
de Algemene Vergadering aanwezig te zijn en vragen te stellen tijdens de rondvraag. 

U kunt uw vragen meegeven aan uw districtsbestuur of rechtstreeks mailen naar 

secretaris@koninklijke-ehbo.nl 

Deze dienen uiterlijk 7 oktober 2020 aan secretaris@koninklijke-ehbo.nl te zijn 
toegezonden. 

 

12.30         14. Sluiting 
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EHBO; 2 200904 memo AV 
opheffen SDV 

 
Van: het Bestuur 
Aan: Algemene Vergadering 
Datum: 7 september 2020 
Onderwerp: Ontbinding Stichting Dienstverlening EHBO 

 
In de afgelopen jaren is door uw vergadering diverse malen gesproken en aangedrongen op 
ontbinding van de Stichting Dienstverlening EHBO. In 2015 is een reorganisatie ingezet. De 
afgelopen jaren is de omzet echter afgenomen. Uit een enquête binnen 2020 blijkt dat slechts 25% 
van de aangesloten afdelingen verbandmaterialen koopt bij de stichting. 
 
Het bestuur van de stichting is voornemens de stichting per 31-12-2020 te ontbinden en verzoekt u 
met een tweetal zaken in te stemmen. 
 

1. Toestemming tot ontbinding 
Op basis van artikel 12, lid 1 van de statuten van de stichting kan ontbinding alleen plaatsvinden 
als de ontbinding is goedgekeurd door uw vergadering.  
Wij verzoeken u deze toestemming te verlenen. 
 
 

2. Toestemming voor vereffening zonder faillissement 
Nu de stichting een negatief eigen vermogen heeft en er dus geen batig saldo resteert, zou een 
faillissement de voorgeschreven weg zijn. Dat vraagt extra inspanning in tijd en geld. De KNV 
EHBO is de enige schuldeiser van de stichting en kan daardoor toestemming verlenen om de 
vereffening zonder faillissement te laten plaatsvinden. Zij accepteert dan haar verlies. 
Concreet betekent dit dat alle goederen van de stichting aan het einde van dit boekjaar overgaan 
naar de KNV EHBO. De KNV EHBO kan de logo-materialen dan zelf aan de bij haar aangesloten 
afdelingen verkopen. Omdat de KNV EHBO haar vordering jaarlijks afwaardeert zal dit geen 
negatieve financiële gevolgen hebben voor de vereniging. 
Wij verzoeken u in te stemmen met vereffening zonder faillissement. 
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Bijlage 1: uittreksel statuten Stichting Dienstverlening EHBO 
 
Wijziging van de statuten en ontbinding van de Stichting - 
Artikel 12 
1. De statuten kunnen worden gewijzigd en de Stichting kan worden ontbonden op grond van 

een bestuursbesluit, dat genomen wordt in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van 
het aantal bestuursleden aanwezig is, doch slechts nadat de voorgenomen statutenwijziging of 
ontbinding is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken met een meerderheid van ten minste drie/vierde van 
de uitgebrachte stemmen. Bij oproeping tot de bestuursvergadering, waarin een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding van de Stichting aan de orde komt, moet de agenda het 
voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Stichting bevatten. 

2. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 

3. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde 
statuten in te schrijven en neer te leggen bij het Stichtingenregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Utrecht. 

4. Behalve op grond van een bestuursbesluit zoals hiervoor in lid 1 vermeld, wordt de Stichting 
bovendien ontbonden: 

A door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het 
faillissement wegens de toestand van de boedel; 

B door de rechter in de gevallen in de wet bepaald. 
Vereffening 
Artikel 13 
1. De vereffening geschiedt door het Bestuur of door vereffenaars, die door het Bestuur of door 

de Algemene Vergadering van de te Zeist gevestigde Koninklijke Nederlandse Vereniging 
Eerste Hulp Bij Ongelukken worden benoemd. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. 

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten van kracht, voor zover aard 
en strekking van deze statuten zich daartegen niet verzetten. 

4. Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.  

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting 
gedurende dertig jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is 
aangewezen.  
Deze (rechts)persoon is verplicht zijn benoeming als zodanig ter inschrijving op te geven bij 
het Openbare Register, als bedoeld in artikel 11 lid 3. 
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Bijlage 2: kopie oproeping bestuursvergadering SDV op 24-10-2020 
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Bijlagen 3: kopie concept notulen ontbindingsbesluit SDV 

 



 
 
 
Notulen AV 25 mei 2019 

 
1 

 
 

Notulen van de Algemene Vergadering van de 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN 

      ZATERDAG 25 mei 2019, Van der Valk Hotel, Hoorn 

Aanwezige bestuursleden: 
De heer B.T. Stiksma (secretaris) 
De heer H. Noordman (penningmeester) 
De heer A.L. Koole (lid) 
 

Leden van de verenigingsraad: 
De heer A. Stevens district Drenthe 
De heer J. van der Bij district Friesland 
De heer L. Soer district Gelderland 
de heer F. Hardy district Noord-Brabant/Limburg 
mevrouw G. Venix-de Graaf district Noord-Holland 
Mevrouw H. Bosman-Keizer district Overijssel 
mevrouw M. van den Hurk-Dittmar district Utrecht 
mevrouw G. Janse-Bimmel (plv) district Zeeland 
mevrouw T. Barendregt district Zuid-Holland 
 
Afgevaardigden: 
 

District Drenthe 
Mevrouw F. Dekker 
De heer H. Kasius 
Mevrouw M. Koek-Harms 
De heer J.W. Moes 
Mevrouw J. Wijnands-Hofsteenge 
 
District Friesland 
De heer H. Kooistra 
Mevrouw T. Meek-Kolkena 
Mevrouw T. Muurling-Van der Meer 
Mevrouw J. Vassilev 
 
District Gelderland 
Mevrouw M-A. Borggreve-Phelps 
De heer T. van Maanen 
Mevrouw M. Schutten 
De heer G. Wenning 
 
District Groningen  
De heer A. de Boer 
De heer R. van Kleef 
De heer R. Kuil  
Mevrouw N. Slagter-Weernink 
De heer B. Viel 
 

District Noord-Brabant/Limburg 
De heer R. den Ouden 
De heer A. van der Wiel  
 
District Noord-Holland 
De heer E. Jongh Visscher 
De heer D.W.H. Kruiswijk 
De heer G.J. Pronk 
De heer M.J. Waterman 
 
District Overijssel 
De heer P. Keizer 
 
District Utrecht 
De heer G. van de Berkt  
Mevrouw H. Brosi-Heijmans 
De heer J. van Haren  
De heer J. Kemper 
 
District Zeeland 
De heer H. van Driel 
de heer A. Knuit 
 
District Zuid-Holland 
De heer J. de Haan 
De heer A.A.M. Hilderink 
De heer E. Verbaas  
 

 
Notulist: mevrouw R. Lubbers  
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1.  Opening en vaststellen van de agenda 
De heer Stiksma, die de vergadering voorzit, geeft als eerste het woord aan de heer Schurink 
(district Noord-Holland).  
De heer Schurink dankt al diegenen die samen met hem de vergadering hebben voorbereid. Hij 
heet met name de beoogd nieuwe voorzitter, de heer Fransman, van harte welkom en licht het 
programma voor de rest van de dag kort toe.  
Ook de voorzitter heet daarop alle aanwezigen, in het bijzonder de afvaardiging van kantoor 
Zeist, (mevrouw Van der Valk, mevrouw Van Zanten en mevrouw Torabi) alsmede de heer 
Fransman en de heer Pijper (voorzitter van het Prins Hendrikfonds) welkom op de 126ste 
Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Eerste Hulp Bij Ongelukken.’ 
Vervolgens vraagt hij om de in het voorbije verenigingsjaar overleden EHBO-ers, waaronder 
landelijk voorzitter de heer De Wilde en de oud-voorzitter van het district Noord-Holland, de heer 
Bleeker, met een korte stilte te gedenken.  
De heer Kuil (district Groningen) zou graag bij agendapunt 7 een stemverklaring willen afgeven. 
De voorzitter gaat hiermee akkoord en concludeert dat de agenda met deze aanvulling is 
vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
De voorzitter wijst de aanwezigen op de beschikbare stropdassen: belangstellenden mogen er 
eentje meenemen.  
De afdelingen Loosdrecht, Winsum en Waardenburg-Neerijnen hebben zich afgemeld.  
Vervolgens leest de voorzitter de namen voor van diegenen die een Koninklijke Onderscheiding 
2019 hebben ontvangen en benoemd zijn tot lid in de Orde van Oranje Nassau en feliciteert hen 
met deze mooie onderscheiding.  
Inmiddels wordt voor de ledenadministratie gebruik gemaakt van Genkgo. Het bestuur dankt de 
heren Hildering en Poortvliet voor hun inspanningen op dit gebied, hetgeen door de zaal wordt 
ondersteund met applaus.  
 
3.  Ingekomen stukken 
Deze zijn, aldus de voorzitter, op de diverse vergadertafeltjes gelegd.  
 
4.  Notulen van de Algemene Vergadering van 26 mei 2018 te Hoogkerk  
Nadat de notulen paginagewijs zijn doorgelopen, constateert de voorzitter dat deze ongewijzigd 
kunnen worden goedgekeurd en vastgesteld. Er zijn evenmin geen aanvullende vragen over de 
vragen en antwoorden die betrekking hebben op de AV van 2018.  
 
5.  Jaarverslag 2018  
Het jaarverslag omvat 30 pagina’s. Er is een paar futiele foutjes gesignaleerd in de tekst: deze 
zullen, aldus de voorzitter, uiteraard worden gecorrigeerd. 
Mevrouw Meek (district Friesland) zegt dat op pagina 17 abusievelijk is vermeld dat de heer Van 
der Bij een draagpenning heeft ontvangen, maar dat moet een grote zilveren medaille zijn.  
Er zijn geen verdere opmerkingen vanuit de zaal, zodat hiermee het Jaarverslag 2018 is 
goedgekeurd. 
 
6.  Financiële verslagen  
6.1. Vaststelling financieel verslag KNV EHBO 2018 
De heer Pronk (district Noord-Holland) signaleert dat KNV EHBO een verlies heeft geleden van  
€ 24.173. Indien er in 2018 geen schenking door een lid van de vereniging was gegeven van  
€ 12.500, zou het verlies op € 37.000 zijn uitgekomen. De heer Pronk vraagt dan ook extra 
aandacht voor de financiële situatie van de KNV EHBO.  
De voorzitter neemt kennis van deze oproep en constateert vervolgens dat het financiële verslag 
over 2018 is goedgekeurd door de AV. 
6.2. Vaststelling financieel verslag Stichting Dienstverlening EHBO 2018 
De heer Pronk (district Noord-Holland) heeft samen met de andere penningmeesters, in november 
2018 in Zeist de presentatie over de eerste negen maanden 2018 bijgewoond. Over die periode 
werd een winst gemeld van € 9.000. De situatie was, werd medegedeeld, zeer positief. Maar per 
ultimo 2018 bleek er sprake van een verlies van € 38.535. Een verschil van € 47.000. De heer 
Pronk verzoekt de penningmeester aan de vergadering uit te leggen hoe dit verschil is ontstaan. 
De voorzitter zegt dat niet de penningmeester, maar hij zelf, de vraag zal beantwoorden. In 
december bleek dat er een groot verschil opdook tussen de verkoop en inkoop. Nader onderzoek 
gaf aan dat al bij de aanschaf het verkoopboek niet goed was ingericht waardoor er stelselmatig is 
uitgegaan van de verkeerde cijfers.  
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De heer Pronk (district Noord-Holland) zegt dat de situatie samenhangt met de voorraadmutaties 
per 30 september 2018, maar dat er dus geen sprake was van een winst van € 9.000 op 30 
september maar waarschijnlijk al van een verlies van € 30.000. 
De voorzitter kan dit bedrag niet bevestigen maar herhaalt dat toen wel de ‘bug’ in de 
administratie zichtbaar werd. Een voor het bestuur uitermate onaangename verrassing. 
Als dit verlies al zou zijn geconstateerd in november, dan had er eerder ingegrepen kunnen 
worden, stelt de heer Pronk (district Noord-Holland). Over 2018 is het verlies uitgekomen op 
€ 38.000 en voor 2020 wordt een verlies van € 36.000 verwacht. Als ook 2019 verliesgevend blijkt 
te zijn (uitgaande van een vergelijkbaar bedrag) wordt er in drie jaar € 100.000 verlies geleden. 
Vandaar dat hij er met klem op aandringt, om zo snel mogelijk over te gaan tot beëindiging van 
deze stichting. Als in november 2018 de juiste cijfers waren gepresenteerd, had die conclusie toen 
al getrokken kunnen worden. Overigens dankt de heer Pronk de voorzitter voor de goede uitleg. 
Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt, waarna de voorzitter vaststelt dat het verslag bij 
dezen is goedgekeurd.  
6.3. Vaststelling financieel verslag Stichting Opleiding EHBO en BHV 2018 
De AV stelt geen vragen en er zijn ook geen opmerkingen, wat betekent dat het verslag door de AV 
is goedgekeurd, aldus de voorzitter. 
6.4. Verslag commissie ingevolge artikel 5 HR over 2018 
Van de financiële verslagen ligt een door alle leden van het Bestuur getekend exemplaar op de 
bestuurstafel ter inzage. Voorts ligt het door de commissie ingevolge artikel 5 HR vastgestelde 
verslag van haar bevindingen op de bestuurstafel. 
De heer Pronk (district Noord-Holland) brengt kort verslag uit namens zijn mede-commissieleden, 
de heer Boomsma (district Friesland), mevrouw Slagter (district Groningen). Op 11 maart 2019 
heeft de commissie de controlerende taak uitgevoerd ten kantore van de vereniging in Zeist, zoals 
omschreven in artikel 5 HR. De controle werd uitgevoerd in aanwezigheid van de penningmeester, 
de heer Noordman, en de secretaris, de heer Stiksma. De commissie heeft geconstateerd dat de 
cijfers niet afwijken van de financiële verslagen en dat evenmin sprake is van onregelmatigheden. 
De kascommissie betreurt dat er door het bestuur noodgedwongen financiële beslissingen moesten 
worden genomen hetgeen leidde tot een zeer zorgelijke liquiditeit. Het bestuur heeft waar nodig tot 
tevredenheid de financiële situatie toegelicht. De commissie adviseert de AV dan ook om akkoord 
te gaan met de financiële verslagen en het bestuur van de vereniging decharge te verlenen voor 
het in 2018 gevoerde financiële beleid.  
Met een applaus geeft de AV vervolgens aan in te stemmen met de financiële verslagen 2018 en 
het bestuur decharge te verlenen.  
 
7.  Indexatie afdracht  
Vanaf 2007 wordt de afdracht jaarlijks geïndexeerd. Voor 2020 wordt het bedrag op basis van deze 
afspraak vastgelegd op € 5,63, aldus de voorzitter.  
7.a.  Voorstel op verzoek van het district Noord-Holland voor extra verhoging afdracht 
De heer Pronk (district Noord-Holland ) licht het op schrift gestelde voorstel kort toe. Hij zegt dat 
velen erg zijn geschrokken van het gegeven dat de tweede helft van de afdracht over 2018 niet 
kon worden betaald en het bestuur derhalve heeft gevraagd om de kwijtschelding om te zetten in 
een langdurige lening van tien jaar, op basis waarvan de districten elk jaar € 200 zouden 
ontvangen. De heer Pronk voorziet een identieke situatie in de tweede helft van 2019: het zal 
uitermate moeilijk worden om de tweede helft van de afdracht te kunnen betalen. Vanwege deze 
uitzichtloze situatie, zijn er extra baten noodzakelijk omdat er anders binnen afzienbare tijd een 
einde zal komen aan de KNV EHBO. District Noord-Holland pleit dan ook voor een extra verhoging.  
Een aantal districten vindt dat voordat er kan worden overgegaan tot een verhoging van de 
afdracht, eerst de financiële situatie doorzichtig moet worden gemaakt nu de begrotingen een 
negatief resultaat laten zien. Maar, aldus de heer Pronk, het is zaak om nu orde op zaken te stellen 
zodat we samen EHBO kunnen blijven bedrijven en niet hoeven over te stappen naar een andere 
koepel. Vandaar dat Noord-Holland pleit voor een verhoging van de afdracht van, bij voorkeur 
€ 1,50 dan wel € 1,00. Om de financiële situatie van sommige districten ook te wensen overlaat 
(zo kampt Noord-Holland in 2018 met een verlies van € 5.000 nadat ook 2017 negatief eindigde) is 
Noord-Holland voor een stijging met € 1,50.  
De voorzitter is verheugd met het voorstel van district Noord-Holland om zodoende de 
liquiditeitspositie van de vereniging weer op peil te brengen, maar het bestuur is van mening dat 
het voorstel moet worden opgedeeld. De schenking betreft immers de afdelingen en het 
districtsbestuur en is dus aan de penningmeesters onderling en daarom heeft het bestuur gemeend 
dit buiten de agenda van de AV te laten.  
De heer Van Kleef (district Groningen) verwijst bij wijze van stemverklaring, vervolgens naar het 
memo dat is uitgedeeld (d.d. 4 mei 2019) maar trekt dit breder. Groningen signaleert, net als 
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Noord-Holland, dat de KNV een structureel tekort heeft. De mogelijkheden van districten om 
invloed op het beleid uit te oefenen zijn beperkt: wel overweegt Groningen om het voorstel van 
Noord-Holland inzake de kwijtschelding af te wijzen, maar het district vindt dat het bestuur van de 
KNV eerst de financiële situatie op orde dient te brengen. Maar daarnaast vindt district Groningen 
dat bovenal moet worden onderzocht op welke wijze de stichting Dienstverlening EHBO kan 
bezuinigen op kosten. District Groningen vindt dat hier het komende halfjaar naar moet worden 
gekeken teneinde de leegloop te beperken.  
De heer Van Maanen (district Gelderland) zegt dat zijn district sympathiek staat tegenover het 
voorstel van Noord-Holland. Gelderland is het ermee eens dat het onderwerp ‘schenking’ door de 
penningmeesters onderling dient te worden besproken. Hoewel ook Gelderland begrijpt dat 
sommige districten eerst de situatie op orde willen laten brengen, stelt hij dat de KNV intussen 
verder wil en moet en dat het bestuur de opdracht dient te krijgen om de volledige financiële 
situatie in beeld te brengen van het volledige pallet waar de KVN voor staat (mede gezien de 
samenhang). Dit betekent dat dit onderzoek zich niet moet beperken tot de dienstverlening e.d. 
Het kan zijn dat aan de komende AV besluiten in stemming moeten worden gebracht om alles op 
orde te brengen. Kortom: district Gelderland steunt de verhoging.  
De voorzitter wil het voorstel vervolgens in twee delen in stemming brengen. Als eerste wordt de 
AV gevraagd of er überhaupt een verhoging moet komen. 
De heer Waterman (district Noord-Holland) vraagt de voorzitter om de tekst waarover gestemd 
wordt, duidelijk te formuleren nu het bestuur het voorstel van Noord-Holland heeft opgeknipt. Het 
voorstel van district Noord-Holland, dat alle uitgaven boven een bepaald bedrag gecontroleerd 
dienen te worden door de penningmeesters van drie districten, is door het bestuur niet in de 
stukken overgenomen.  
De voorzitter herhaalt dat er als eerste zal worden gestemd over de vraag of er überhaupt een 
verhoging moet komen. Los van de vraag hoe hoog die moet zijn.  
In reactie op een informatieve vraag van mevrouw Dekker (district Drenthe) antwoordt de 
voorzitter dat het bestuur eerst wil weten of de districten voor of tegen een verhoging zijn om 
daarna in stemming te brengen hoe hoog die moet zijn.  
De heer Schurink (district Noord-Holland) vraagt wat het alternatief is als het voorstel wordt 
afgewezen. Betekent dit dat er dan per district een lening wordt geregeld? 
De voorzitter zegt dat de stemming alleen betrekking heeft op de afdracht en niet over de 
schenking. 
De heer Schurink (district Noord-Holland) vreest rechtsongelijkheid als het een district wel wil 
schenken en een ander niet.  
De heer Van Maanen (district Gelderland)stelt dat dit onderwerp tussen de 
districtspenningmeesters en het landelijke bestuur moet worden kortgesloten. Het staat buiten de 
AV.  
Mevrouw Borggreve (district Gelderland) zegt dat Gelderland vanuit het district een opdracht over 
de lening heeft meegegeven die samenhangt met de visie van andere districten. Dit betekent dat 
er eigenlijk een aparte bijeenkomst voor penningmeesters moet worden belegd. Het zou goed zijn 
als dit thema dus toch tijdens de AV wordt aangestipt en elk district zich hierover kan uitspreken.  
De voorzitter blijft van mening dat dit geen punt is voor de AV maar moet worden besproken door 
de penningmeesters en de landelijke penningmeester. 
Mevrouw Brosi (district Utrecht) kan zich hier niet in vinden omdat het een bestuursbeslissing op 
landelijk niveau betreft. Maar zij vindt het moeilijk om voor of tegen een verhoging te stemmen om 
vervolgens in een tweede ronde de hoogte van het bedrag te gaan bepalen. Zij vindt het vreemd 
als er eerst voor een verhoging zou worden gestemd en vervolgens tegen het bedrag.  
De voorzitter zegt dat er eerst wordt gestemd over de vraag of er al dan geen verhoging moet 
komen.  
De heer Pronk (district Noord-Holland) vindt dat de voorzitter de stemming onnodig compliceert 
en oppert om gewoon meteen het tweede onderwerp in stemming te brengen (€ 1,00 verhoging 
die volledig ten gunste komt van de KNV-bureau dan wel € 1,50 verhoging waarvan € 1,00 voor 
het KNV-bureau en € 0,50 voor de districten).  
Mevrouw Borggreve (district Gelderland) oppert om tijdens de rondvraag alle districten te vragen 
wat hun mening is aangaande de lening.  
De voorzitter kan zich hierin vinden.  
De heer Kuil (district Groningen) vindt dat er niet gesplitst gestemd dient te worden.  
De voorzitter zegt dat het bestuur daar aan vasthoudt. Als immers meteen op voorhand duidelijk 
is dat men geen verhoging wenst, dan hoeft er ook niet over het bedrag te worden gestemd.  
Namens district Gelderland stelt de heer Van Maanen dat als er in drieën wordt gestemd, de kans 
bestaat dat geen van de drie voorstellen een meerderheid haalt en er dus geen enkel voorstel kan 
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doorgaan (hetgeen het bestuur wil voorkomen). Daarom is het wijs om de stemming in twee delen 
op te knippen.  
Stemming over de vraag of er überhaupt moet worden overgegaan tot verhoging van de afdracht 
wordt in stemming gebracht. 
De heer Soer (district Gelderland) deelt vervolgens namens de overige leden van de 
stemcommissie (mevrouw Brosi en de heer Van Kleef) de uitslag van de stemming mede: er zijn 
24 stemmen voor en 11 tegen uitgebracht en er waren 3 onthoudingen. 
Stemming over de vraag of de afdracht moet worden verhoogd met € 1,00 (die volledig gaat naar 
het bureau in Zeist) dan wel met € 1,50 (waarvan € 1,00 euro voor Zeist en € 0,50 naar het 
betreffende district.  
De heer Pronk (district Noord-Holland) neemt aan dat aan deze stemming bij wijze van 
‘gentlemen’s agreement’ is gekoppeld dat conform het voorstel van Nood-Holland, elke uitgave 
door Zeist boven de € 5.000 moet worden goedgekeurd door de penningmeesters van drie 
districten. 
De voorzitter wil eerst de stemming afwachten. 
De heer Pronk herhaalt daarop het standpunt van district Noord-Holland.  
Mevrouw Van der Valk (bestuursondersteuning, jurist) zegt dat er voorafgaande aan een 
uitbetaling, door de KVN EHBO al verplichtingen zijn aangegaan door het ondertekenen van een 
contract. In het penningmeesteroverleg is toegezegd (bij wijze van een gentlemen’s agreement) 
dat bij het aangaan van bijzondere verplichtingen (boven de € 5.000 dan wel met een lange 
looptijd) en na de aanbesteding dus meerdere keuzes voorliggen, de kascommissie of drie andere 
districten zal worden gevraagd of het een juiste investeringsbeslissing betreft. Er wordt dus op een 
eerder tijdstip overlegd en dus niet pas op het moment van betaling.  
De heer Kemper (district Utrecht) zegt dat in het penningmeesteroverleg is afgesproken (zie ook 
voorstel district Noord-Holland) dat bij uitgaven hoger dan € 5.000 vooraf zouden worden 
gecontroleerd.  
De heer Pronk (district Noord-Holland) beklemtoont dat er tijdens het penningmeestersoverleg 
helemaal niet is gesproken over ‘langlopende verplichtingen’ of contracten.  
Mevrouw Van der Valk (bestuursondersteuning) zegt dat bij controle voorafgaande aan de 
overschrijving aan de bank, het contract al is gesloten en juridisch afdwingbaar is. Vandaar dat er 
is beloofd dat de penningmeesters er in een eerder stadium bij zullen worden betrokken en kunnen 
controleren, te weten op het moment dat contracten worden ondertekend. Er is dan dus nog geen 
cent overgemaakt.  
 
De heer Soer (district Gelderland) deelt vervolgens namens de overige leden van de 
stemcommissie (mevrouw Brosi en de heer Van Kleef) de uitslag van de stemming mede:  
er zijn 38 stemmen uitgebracht. Voor keuze a (€ 1,00) 21 stemmen en voor optie b (€ 1,50) 17 
stemmen. 
De voorzitter concludeert dat de AV akkoord is gegaan met de verhoging van de afdracht met  
€ 1,00 die ingaat per 1 januari 2020. De totale afdracht komt daarmee op € 6,63 (inclusief 
indexatie). 
De heer Jongh Visser (district Noord-Holland) dringt erop aan dat de toezegging van het bestuur 
inzake de controle op de uitgaven boven de € 5.000 en de langlopende contracten nadrukkelijk in 
de notulen worden opgenomen. 
De voorzitter zegt toe dat deze toezeggingen uiteraard worden genotuleerd.  
 
8.  Aanwijzing commissie ingevolge artikel 5 HR 
De districten Friesland, Noord-Holland en Noord-Brabant/Limburg gaan met het voorstel akkoord 
om in 2020 de kascontrole uit te voeren, blijkt nadat de voorzitter deze districten het verzoek 
heeft voorgelegd.  
 
9.  Begrotingen 2020  
9.1. Vaststelling begroting 2020 KNV EHBO 
De reeds gestelde vragen zijn schriftelijk beantwoord, aldus de voorzitter.  
De heer Van Maanen (district Gelderland) pleit ervoor om alle begrotingen integraal te bekijken 
teneinde de financiën van de KNV EHBO weer volledig op orde te krijgen. 
De heer Van Kleef (district Groningen) wil weten waar het tekort dat vanuit de stichting is 
doorgeschoven in 2018 naar de verenging, staat vermeld. 
De voorzitter zegt dat dat bedrag niet in dit overzicht is opgenomen.  
De heer Pronk (district Noord-Holland) zegt dat het voorliggende stuk de begroting 
(omzet/kosten) betreft en dus niet de balans/activa/passiva. De vordering op schuld is in het eigen 
vermogen verwerkt in de jaarrekening bij activa/passiva.  
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De heer Van Kleef (district Groningen) zou derhalve graag een inzichtelijk overzicht ontvangen 
van de resultaten en de intenties voor het volgende jaar. Over 2018 heeft de KNV circa € 40.000 
verlies geleden. Een deel daarvan bleef in de stichting en dat ging ten koste van het eigen 
vermogen, een ander deel is als voorziening opgenomen op de balans van de vereniging. Maar dat 
valt niet te zien in de begroting van de KNV en dat is niet correct. 
De heer Van Maanen (district Gelderland) ziet in deze opmerkingen ondersteuning voor zijn 
eerdere oproep om de drie begrotingen en jaarrekeningen in samenhang te bezien zodat er meer 
duidelijkheid komt in: ‘wat doen we ervoor, waarom doen we het, wanneer doen we het en wie 
gaat het doen.’ 
De voorzitter ziet de oproep als een goede aanvulling en zegt als bestuur toe dat de 
zomermaanden gebruikt zullen worden om een en ander samen met de penningmeesters eens 
kritisch te bezien zodat inzicht kan worden verkregen in de totale financiën. Toezegging.  
Mevrouw Dekker (district Drenthe) vindt het raadzaam om de districten te vragen wie er binnen 
het districtsbestuur over de meeste kennis beschikt om zich hierover te buigen. Immers: niet alle 
districtsbestuurders zijn per definitie het meest deskundig op dit terrein.  
De heer Van Kleef (district Groningen) stelt voor om de voorliggende begrotingen nog niet goed te 
keuren en daarmee te wachten totdat het nieuwe bestuur de financiële situatie in kaart heeft 
gebracht.  
De voorzitter zegt dat dit een extra AV eind november 2018 vergt en dat het bestuur uiterlijk 18 
oktober een voorstel aan de districten moet sturen. Er is in de begroting geen rekening gehouden 
met de kosten (circa € 3.200) voor een tweede AV.  
De heer Van Maanen (district Gelderland) zegt dat er in het verleden vaker begrotingen later zijn 
vastgesteld. Het is onhaalbaar om de financiën binnen de gestelde termijnen volledig inzichtelijk te 
krijgen voor oktober. Hij oppert om de AV vertrouwen te vragen om vervolgstappen te nemen in de 
rest van 2019.  
De heer Pronk (district Noord-Holland) zegt dat alles samenhangt met de stichting EHBO 
Dienstverlening. Het nieuwe bestuur kan, als het snel schakelt, ervoor kunnen zorgen dat de 
begroting 2020 met een verlies van € 36.000 niet meer meemaken als deze stichting eindigt per 
31 december 2019. Hij weet niet of een dergelijk besluit door het bestuur kan worden genomen 
dan wel dat het goedkeuring vereist van de AV. Uit een reactie van de voorzitter blijkt daarop, dat 
de AV hierover inderdaad moet besluiten. De heer Pronk blijft bij zijn voorstel om de stichting 
EHBO Dienstverlening per genoemde datum op te heffen gezien het hoge bedrag dat daarmee 
gemoeid is. Overigens dienen in dat geval de materialen in- en verkoop niet te verlopen via de KNV 
EHBO omdat dit tot fiscale problemen zal leiden. De niet-commerciële activiteiten, zoals medailles, 
kunnen via de KNV EHBO lopen. Kortom: Noord-Holland is voor een AV op 30 november 2019. 
De heer Van Maanen (district Gelderland) begrijpt de achterliggende gedachte van Noord-Holland 
maar hij wil het aan het nieuwe bestuur overlaten om te bepalen of een nieuwe AV wenselijk wordt 
geacht op basis van het onderzoek naar de mogelijkheden om per 31 december 2019 te stoppen 
met de stichting EHBO Dienstverlening. Afgaande op het applaus, maakt de heer Van Maanen op 
dat de AV het bestuur dit vertrouwen geeft om desgewenst dit initiatief te nemen (beleggen extra 
AV met als doel het opheffen van de stichting EHBO Dienstverlening per ultimo 2019).  
9.1.  Stemming begroting  
De AV stemt in met de begroting. 
9.2. Vaststelling begroting 2020 Stichting Dienstverlening EHBO 
Met een verwijzing naar de discussie bij 9.1. wordt de begroting vastgesteld. 
9.3. Vaststelling begroting 2020 Stichting Opleiding en BHV 
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
10. Evaluatie NVP 
In het memo van het bestuur wordt voorgesteld om deze Nationale Veiligheidsproeven ook de 
komende jaren weer centraal te gaan regelen.  
De heer Waterman (district Noord-Holland) verzoekt de KNV om naar de toekomst en niet meer 
naar het verleden te kijken. Zijn district is vaak afwezig op een NVP omdat het de doelstellingen 
daarvan niet onderschrijft. Noord-Holland ziet EHBO niet als wedstrijd maar als leermoment en zou 
graag zien dat dit aspect wordt meegenomen. 
Mevrouw Dekker (district Drenthe) hecht er eveneens aan dat er tijdens de NVP feedback wordt 
gegeven en is het eens met Noord-Holland.  
De voorzitter zegt dat het bestuur nota neemt van beide reacties en stelt vervolgens vast dat de 
AV instemt met het voorstel om de NVP centraal te gaan regelen. 
De heer Stevens (district Drenthe) roept de districten op om actiever mee te werken met het 
organisatiecomité zodat de NVP tijdig geregeld kan worden.  
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11. Evaluatie AV  
De districten hebben een memo ontvangen over de organisatie van de AV. De heer Kuil (district 
Groningen) erkent dat de organisatie door zijn district niet de schoonheidsprijs verdient maar dat 
met name het besparen op kosten hieraan debet was. Hij wil graag weten uit welke pot de 
bestuurskosten (eten e.d.) worden betaald en dringt erop aan om in de toekomst toch wat zuiniger 
aan te doen. 
In antwoord hierop: dat de kosten van de districtsbestuurders door het district zijn voldaan, en de 
kosten van het DB van de KNV door de KNV.  
De heer Kuil (district Groningen) wil weten of de genoemde verenigingskosten van € 3.510 all-in 
zijn. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het geval is en constateert dat de AV instemt met het 
voortzetten van de huidige werkwijze.  
 
12.  Bestuursverkiezing 
De profielen van de beoogde functionarissen zijn, evenals de procedure, vooraf (binnen de 
ledenadministratie ) gepubliceerd. Vervolgens stellen de kandidaten voor een bestuursfunctie zich 
kort voor.  
Het bestuur draagt de volgende personen voor (er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld): 

1. Secretaris: volgens rooster is aftredend en herkiesbaar: de heer B.T. Stiksma 
2. Voorzitter: de heer P. Fransman. 
3. Penningmeester: mevrouw T. Barendregt-Belder. 
4. Algemeen bestuurslid: de heer F. Hardy. 
5. Algemeen bestuurslid: de heet T. van Maanen. 
6. Algemeen bestuurslid: de heer H. Noordman. 

 
Stemming 
De stemcommissie deelt mee dat: 

• de heren Fransman, Stiksma, Hardy en Van Maanen unaniem zijn gekozen; 
• mevrouw Barendregt met 28 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 onthoudingen is 

gekozen; 
• de heer Noordman met 32 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 onthoudingen is gekozen.  

De voorzitter wenst de benoemde bestuursleden geluk met hun benoeming en veel succes nadat 
zij allen hebben verklaard de benoeming te aanvaarden.  
 
13.  Vacatures, mutaties en herverkiezing leden van de Verenigingsraad 
Met de benoeming van onderstaande personen is, zo stelt de voorzitter, de Verenigingsraad weer 
voltallig, op district Noord-Brabant/Limburg na:  
District Groningen   R. van Kleef 
District Drenthe   H. Kasius, mevrouw F. Dekker (plaatsvervanger) 
District Friesland   H. Kooistra 
District Utrecht    J. van Haren 
District Noord-Brabant/Limburg vacature 
District Zuid-Holland   E. Verbaas, nog geen plaatsvervanger bekend 
District Noord-Holland   mevrouw G. Venix-De Graaf 
District Overijssel   mevrouw H. Bosman-Keizer 
 
14.  Vaststellen plaats en datum Algemene Vergadering 2020 
Volgens het Huishoudelijk Reglement besluit de Algemene Vergadering in welk district de volgende 
Algemene Vergadering wordt gehouden. Volgens het rooster is in 2020 district Friesland aan de 
beurt en de AV zal worden georganiseerd in Sneek op 16 mei 2020.  
 
15.  Rondvraag 
15.1. De heer Kuil (district Groningen) uit zijn tevredenheid met de wijze waarop de AV is 
verlopen en wenst het nieuwe bestuur veel succes en sterkte, met name met het op orde brengen 
van de financiën.  
15.2. Lening/schenking:  

• District Gelderland kreeg de opdracht mee om in te stemmen met een schenking, mits alle 
districten hier eveneens toe besluiten. Vandaar dat het district de mening van de andere 
districten wil inventariseren. 

• District Groningen gaat vooralsnog niet akkoord met een schenking. Zodra het nieuwe 
bestuur een goede financiële structuur voor de toekomst heeft uitgewerkt, is Groningen 
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van harte bereid om het voorstel van Noord-Holland wat betreft de schenking positief in 
overweging te nemen. Tot die tijd blijft de vordering van kracht.  

• District Noord-Holland deelt de mening van Gelderland: het kan niet zo zijn dat 50% kiest 
voor een lening en 50% voor een schenking. Gezien het standpunt van Groningen, kan het 
voorstel in feite van tafel en is de heer Pronk benieuwd op welk moment men het geld aan 
zijn district overmaakt.  

• District Groningen benadrukt dat het zich houdt aan het door de leden verstrekte mandaat 
die op termijn zeker genegen zullen zijn om een schenking te doen op de gestelde 
voorwaarden.  

• District Utrecht kreeg van de afdelingen toestemming om de tweede afdracht over 2018 te 
schenken, ongeacht het standpunt van de AV/overige districten. De eerste afdracht over 
2019 heeft het district al ontvangen. Het district is tegen een lening.  

• District Zuid-Holland is bereid tot een schenking over 2018. 
• District Drenthe sluit zich aan bij het standpunt van Groningen. De vordering blijft staan, 

maar het district zal geen druk uitoefenen om dit te innen.  
• District Friesland is na rijp beraad bereid tot een schenking. 
• District Overijssel heeft unaniem besloten tot een schenking, ongeacht de mening van de 

andere districten. 
• District Noord-Brabant/Limburg heeft (met een meerderheid) besloten om akkoord te gaan 

met een schenking.  
• District Zeeland gaat eveneens schenken.  

15.3. De heer Soer (district Gelderland) wijst erop dat het bestuur had aangekondigd dat er een 
toegangscontrole zou plaatsvinden bij binnenkomst, maar dat is evenwel niet gebeurd. Waarom? 
De voorzitter zegt dat het bestuur hiervoor had gekozen vanuit het recht te (willen) weten wie de 
leden zijn. Er is evenwel tevens besloten hier op deze AV nog niet te gaan handhaven. Het spijt de 
voorzitter dat dit niet vooraf is medegedeeld.  
15.4. De heer Soer (district Gelderland) wijst erop dat het district nog slechts drie bestuursleden 
heeft. Hij ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid na te denken hoe de besturen ook in 
de toekomst in stand kunnen blijven.  
De voorzitter herkent het probleem om voldoende bestuursleden te werven. Hij is het eens met 
de oproep van de heer Soer en ziet hierin een mooie taak voor het nieuwe bestuur. Vervolgens 
roept hij iedereen met ideeën op deze te delen.  
15.5. De heer Waterman (district Noord-Holland) meldt dat het Oranje Kruis een enquête uitzet 
onder al haar gebruikers teneinde punitiviteit te bundelen en te delen met andere instanties. Het 
Oranje Kruis is tevens van harte bereid om op uitnodiging de districtsvergaderingen desgewenst bij 
te wonen.  
15.6. De heer Stevens (district Drenthe) bedankt het bestuur maar met name de vrijwilligers en 
het bureau voor de enorme inzet. Zijn complimenten worden ondersteund door een warm applaus 
uit de zaal.  
 
16.  Sluiting 
Daarop dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.08 
uur.  
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   Agendapunt District betreft Antwoord Bestuur 
7, 7 en 9 Noord-Holland Verzoek van het district Noord-Holland over schenking en 

verhoging van afdracht gedaan bij 
penningmeesteroverleg in maart 2019. 

 

Tijdens het penningmeestersoverleg is door Noord-
Holland aan het Bestuur verzocht met een eigen voorstel 
te komen. Dat voorstel is opgenomen bij agendapunt 7a 
en zullen wij daar behandelen voor wat betreft 
verhoging.  
 
Schenking van het 2e deel van de afdracht 2018 is niet 
aan de AV maar aan de individuele districten. Het is dan 
ook geen beslispunt tijdens deze vergadering. 
 
Voor wat betreft het mee laten denken van districten is 
in het penningmeestersoverleg al toegezegd dat het 
Bestuur voor langdurige of grote investeringen advies zal 
vragen. Beoordeling van de betaling is te laat, dan is 
immers de verplichting al aangegaan en kan betaling ook 
worden afgedwongen. Gezien de wettelijk gescheiden 
taken van Bestuur en AV is het niet wenselijk dit 
‘meedenken’ als verplichting op te nemen, maar het 
Bestuur ziet zeker de toegevoegde waarde van een ‘frisse 
blik’.  

6, 7 en 9 Overijssel Vragen en opmerkingen inzake financiën 

 

Op het voorblad bij de begroting 2019 van de Stichting 
Dienstverlening is al opgemerkt dat het Bestuur in het 
najaar van 2019 zal laten weten hoe zij de toekomst van 
de Stichting Dienstverlening ziet. De voorliggende 
begroting spreekt eerlijk van een fors verlies, de 
opmerking van Overijssel dat “de gepresenteerde 
begrotingen voor met name de stichtingen een ander 
beeld proberen te geven” begrijpen wij dan ook niet. 
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   Agendapunt District betreft Antwoord Bestuur 
6, 7 en 9 Groningen Vragen en opmerkingen inzake financiën Op het voorblad bij de begroting 2019 van de Stichting 

Dienstverlening is al opgemerkt dat het Bestuur in het 
najaar van 2019 zal laten weten hoe zij de toekomst van 
de Stichting Dienstverlening ziet.  
 
Als de AV besluit dat zij in het najaar nogmaals bij elkaar 
wil komen, is dat aan de AV. Hou bij besluitvorming a.u.b. 
rekening met de organisatorische gevolgen en de niet 
begrote kosten. 
 
Wat presenteren van cijfers betreft: daar willen we graag 
een keer met VR en penningmeesters samen over praten. 
Wij zullen ze daartoe uitnodigen.  
 

12c Noord-Holland Noord-Holland over kandidaat penningmeester ->  

 

We nemen de opmerking dat “kandidaat moet worden 
gezocht die veel meer financiële ervaring heeft” voor 
kennisgeving aan. In de totale diversiteit van het te 
verkiezen Bestuur is meer dan voldoende kennis, kunde 
en ervaring aanwezig denken wij. Besluitvorming is bij 
punt 12c. 

    
 



 

 

 

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 
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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 vice-
voorzitter 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 

BESTUUR 

 

P. Fransman, voorzitter 
B.T. Stiksma, secretaris 
T. Barendregt-Belder, penningmeester 
F. Hardy, Hoofd Opleidingen 

A. Koole, interne betrekkingen 
H. Noordman, contracten 
T. van Maanen, externe betrekkingen 

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 

Friesland H. Kooistra 

Gelderland L. Soer 

Groningen R. van Kleef 

Noord-Brabant/Limburg G. Duijzer    

Noord-Holland G. Venix – De Graaf 

Overijssel H. Bosman - Keizer 

Utrecht J. van Haren 

Zeeland M. Ton 

Zuid-Holland 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 

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 GEBRUK 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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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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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 Uber-
auto’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 



NATIONALE VAARDIGHEIDSPROEVEN 2019 

Pagina 14 

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. 

Rode draad van deze editie van de vaardigheidsproeven was het behandelen van verwondingen van 
stuntelige Zwarte Pieten.  

De opgaven werden door de deelnemers als pittig ervaren. 

Sinterklaas was bereid gevonden om de deelnemers te complimenteren met hun prestaties. 

Uitslag van de Nationale Vaardigheids Proeven 2019 

POS. AFDELING (Prov.) PUNTEN 

1 Hollandscheveld (Dr 2) 647 

2  EHBO team Doven en Slechthorenden (Utr 2) 624 

3 Kring Altena (NB/L 2) 622 

4  Waardenburg Neerijnen 2 (Gld 2) 613 

5  Waardenburg Neerijnen 1 (Gld 1) 602 

6  Woudrichem (NB/L 1) 599 

7 Noordbroek (Gr 1) 582 

8 Groot Ammers (ZH 1) 576 

9 Diever (D2 1) 536 

10 Lexmond (ZH 2) 535 

11 Wolvega (Fr 1) 486 

12 Utrechtse Vereniging (Utr 1) 380 

 

De winnaars van de NVP 2019 
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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  

In 2019 zijn uitgereikt 

41 bronzen medailles 88 draagpenningen 

  

73 zilveren medailles 28 grote zilveren medailles 

  

7 gouden draagspelden 2 gouden spelden met zirkoontje 

  



JAARCIJFERS KNV EHBO 
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Jaarcijfers KNV EHBO 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 

Activa Passiva 

Materiele vaste activa € 422.026 Eigen vermogen € 161.556 

Financiële vaste activa € 1.500 Voorzieningen € 6.400 

Vlottende Activa € 903 Langlopende schulden € 250.000 

Liquide middelen € 3.686 Kortlopende schulden € 10.159 

  _________   _________ 

 € 428.115  € 428.115 

  _________   _________ 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 
Baten  

Contributie / huur €  161.242 

Financiële baten €    436 

  __________ 

   € 161.678 

 

Lasten 

Bedrijfskosten   € 134.387 

    __________ 

Regulier resultaat   € 26.855 

Bijzondere baten/lasten   € 63.140 

    __________ 

Resultaat   € 64.309 

 



STICHTING DIENSTVERLENING EHBO 
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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  EHBO-HELD BUSKRUIT MET EHBO 
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Stichting Opleiding EHBO en BHV 

De Stichting Opleidingen EHBO en BHV 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. 



STICHTING HULPVERLENERS MAGAZINE 
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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 

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 

 

BEREIKBAAR VIA 
Mail secretaris@koninklijke-ehbo.nl  algemene vragen 

 penningmeester@koninklijke-ehbo.nl vragen inzake financiën 

 hoofdopleidingen@koninklijke-ehbo.nl vragen inzake opleiden en diploma’s 

 intern@koninklijke-ehbo.nl vragen over onderscheidingen 

 contracten@koninklijke-ehbo.nl vragen over afspraken met externe partijen 

 boekhouding@koninklijke-ehbo.nl vragen over facturen 

 bestuursondersteuning@koninklijke-ehbo.nl voor juridische, organisatorische vragen, 

  ondersteuning voor besturen van afdelingen en  

  districten van de vereniging 

 

Wilt u iemand spreken? Mail dan even om tijd en dag af te stemmen.  

De boekhoudster is bereikbaar op maandag- en donderdagmiddag van 13 tot 16 uur. 



EHBO; 6b pre-advies bestuur 
 

Van: het Bestuur 
Aan: Algemene Vergadering 
Datum: 7 september 2020 
Onderwerp: brief Noord-Holland d.d. 13 januari 2020 

 
Het bestuur van het district Noord-Holland heeft op 13 januari jl. gevraagd haar “punt aangaande 
de afdrachten over de jaren 2018, 2019 en 2020,” te agenderen. De brief van Noord-Holland is 
opgenomen en geagendeerd als punt 6b. 
 
Op basis van artikel 4 van ons huishoudelijk reglement kan het Bestuur een preadvies geven. Van 
dat recht maken wij bij deze gebruik. 

Feiten en omstandigheden 
Op 12 oktober 2019 heeft de voorzitter aan de Verenigingsraad verslag uitgebracht van zijn 
onderzoek naar de financiële situatie. Zijn conclusie was dat stoppen met Stichting Dienstverlening 
niet voldoende is om het tij te keren en er ook bij de KNV EHBO maatregelen nodig zijn. Eén van 
die maatregelen was de districten de 2e helft van hun jaarbijdrage 2018 en 2019 niet uit te betalen 
en de bijdrage in 2020 te laten vervallen. 
 
Op 23 november 2019 heeft het Bestuur aan de districten een presentatie gegeven met dezelfde 
boodschap. Daarna is aan alle districtsbestuurders een mail gestuurd met onder andere: 

“Het Bestuur van de KNV EHBO heeft dan ook een aantal voorstellen gedaan aan de VR 
en de districten om in 2020 de financiële positie van de KNV EHBO te versterken. De 
belangrijkste maatregelen zijn: 
1. dat de KNV EHBO tot en met 2020 de districten geen financiële bijdrage zal geven; 
2. het staken van de Stichting Dienstverlening per eind 2020, waarbij dan bij deze 

Stichting in 2021 geen materialen en boeken meer kunnen worden besteld door de 
afdelingen. Over de verdere invulling van dit besluit zullen we u later informeren.”  

 
Tijdens de presentatie van 23 november 2019 is over de bijdrage aan districten het volgende 
gezegd: 

“N.a.v. VR-bijeenkomst waarin de financiële situatie aan de orde is gesteld hebben we van 
het districtsbestuur van Noord-Holland een aangetekende brief gekregen waarin ze de 
districtsbijdrage 2018 en 2019 opeisten van in totaal € 4.345,--. 
De financiële ruimte om deze opgeëiste bijdrage te betalen is er niet.  
Hierdoor moest het Bestuur de rechtsgrond van de districtsbijdragen juridisch laten 
onderzoeken; zijn die opeisbaar? 
Juridisch relevant zijn: dat de bijdrageregeling in het huishoudelijk reglement staat en de 
term “ter beschikking stellen”. 
“Artikel 2  Huishoudelijk reglement 

1. De afdelingen zijn verplicht jaarlijks aan de Vereniging af te dragen een bepaald 
bedrag per lid van de afdeling en een bepaald bedrag per cursist. Cursisten die 
tevens lid van de afdeling zijn, worden bij de bepaling van de afdracht als cursisten 
aangemerkt. Van deze afdracht wordt één derde gedeelte ter beschikking gesteld 
aan de districten.”  

“terbeschikkingstelling” is juridisch voor: dat jij de andere in staat stelt iets van jou te 
gebruiken binnen gestelde kaders. 
 



EHBO; 6b pre-advies bestuur 

Dus in ons geval dat de districten 1/3 deel van onze inkomsten mogen gebruiken om hun 
statutaire taak uit te voeren. Het district heeft geen recht op dat geld. De districten hebben 
wel de mogelijkheid om met elkaar (max.) 1/3 deel in totaal te besteden. 
Dat het geld is overgemaakt op de bankrekening van het district betekent niet dat het 
district het vrij kan besteden, het is landelijk geld voor de statutaire taak van het district. 
We hebben eigenlijk teveel geld overgemaakt in de jaren. Het overschot bij de districten 
moet worden gezien als een vooruitbetaling die landelijk heeft verstrekt aan de districten. 
Uitkomst is dat de gelden niet opeisbaar zijn door het district Noord Holland. Het 
huishoudelijk reglement heeft alleen een interne werking (binnen de KNV) maar niet naar 
buiten (zoals naar een district). 

In het verenigingsrecht geldt dat het Bestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het 
uitoefenen van zijn taak. In tegenstelling tot de gedachte die binnen verenigingen wel eens schijnt 
te leven kan dus niet worden gezegd dat de Algemene Vergadering het hoogste orgaan binnen 
een vereniging is in die zin dat het Bestuur de opdrachten daarvan altijd zou moeten uitvoeren. Het 
Bestuur is en blijft autonoom in de uitoefening van zijn taak. Het dient altijd een eigen afweging te 
maken. Bij deze afweging dient het Bestuur te beoordelen of handelingen in het belang zijn van de 
vereniging. 
 
De districten krijgen het geld niet als derde, maar als onderdeel van de landelijke vereniging met 
de statutaire taak. Het geld is dan ook feitelijk van de vereniging en wordt ter beschikking gesteld 
om de kosten van de statutaire taak te dekken.  
 
Na deze bijeenkomsten en eerder genoemde mail ontving het Bestuur eind december 2019 een 
schrijven van het district Noord-Holland dat zij een incassobureau wilde inschakelen om de 
bijdragen via juridische stappen te vorderen. Op 27 januari 2020 is via een jurist, die ingeschakeld 
is door het district Noord Holland, per mail een onmiddellijke incassovordering ingediend bij het 
Bestuur. Wij waren hierop genoodzaakt ook onze jurist in te schakelen.  
Op 30 januari jl. is het Bestuur van het district Noord-Holland afgetreden. 

Advies bestuur 
Het Bestuur adviseert de Algemene Vergadering de blik vooruit te richten en het punt van het 
district Noord-Holland niet inhoudelijk te behandelen. 



 
 District Noord-Holland 
 Pal Maleterweg 5 
Haarlem, 13 januari 2020 2033 BK Haarlem 
 Tel.: 023 -  525 73 11 

 E-mail: secretariaat@ehbo-noordholland.nl   
                                                http://www.ehbo-noordholland.nl 
 

Aan: 
Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO 
Postbus 666 
3700 AR Zeist 
 
Geacht bestuur, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Wij sturen u deze brief om duidelijk te maken dat wij het als district Noord-Holland niet eens 
zijn met het gevoerde financiële beleid van de KNV EHBO. Het niet uitbetalen van de afdracht 
over de jaren 2018, 2019 en 2020 is een besluit dat onzes inziens door de algemene 
ledenvergadering moet worden genomen en niet door het landelijk Bestuur. De eerstvolgende 
ledenvergadering is gepland op 16 mei te Sneek; wij verzoeken u dan ook het punt aangaande 
de afdrachten over de jaren 2018, 2019 en 2020, zulks in deze termen, te agenderen voor deze 
vergadering. 
 
Daarnaast wordt er niet overlegd met de penningmeesters van de diverse districten over 
mogelijke bezuinigingen. Wij voelen ons als district Noord-Holland volledig buitenspel gezet 
de laatste maanden. Het beleid wordt alleen vanuit Zeist opgelegd, zonder democratisch 
overleg. 
 
Het kan voor u als geen verassing zijn dat wij dit standpunt huldigen. Wij zullen dan ook 
diverse maatregelen nemen en acties in gang zetten om te zorgen dat het district Noord-
Holland financieel gezond blijft. Deze acties zullen gevoerd worden zolang er geen 
democratisch overleg én overeenstemming is over het door u te voeren beleid ten aangaande 
van de afdrachten zoals zulks genoemd in alinea 1 en uw verder te voeren beleid, c.q. het 
ontbreken van concrete bezuinigingen. 
 
Wij behouden ons het recht voor staande de vergadering op 16 mei ons verder uit te spreken 
inzake uw (financieel) beleid, waarbij wij nu reeds de eventuele consequenties daarvan bij u 
neerleggen. 
  



Hoogachtend, namens het district Noord-Holland, 

 
 
 
 
 
  
Mevr. G. Venix-De Graaf 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
cc. districtsbesturen 



Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp bij Ongelukken

Financieel verslag 2019

Zeist,april 2020
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Bijlage I - 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouw Kwikstaartlaan 416.050   416.050   
Verbouwing Kwikstaartlaan -          610         
Genkgo ledenadministratie 5.976      7.470      

422.026       424.130       
Financiële vaste activa
Deelneming 1.500           1.500           

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad onderscheidingen 1                 1                 

Vorderingen

Debiteuren 900         4.972      
Rek.crnt. Stg. Dienstverl. EHBO 1             1             
Rek.crnt. St. Opleidingen EHBO/BHV 1             1             
Overlopende activa -          600         

902             5.574           

Liquide middelen

Rabobank (spaarrekening) -          443         
Rabobank (betaalrekening) 743         1.426      
ING Bank (betaalrekening) 2.943      861         
ING bank (spaarrekening) -          137         

3.686           2.866           

TOTAAL ACTIVA 428.115       434.071       

31.12.201831.12.2019



Bijlage I - 2

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 491.722        491.722        
dr. C.B. Tilanusfonds 1.389            1.389            
M.J. Verweijfonds 4.538            4.538            
Afboekingen vorderingen 334.812-        335.471-        
Egalisatiereserve 1.281-            64.932-          

161.556        97.246          

VOORZIENINGEN
Voorziening groot onderhoud 5.400            3.600            
Voorziening naamsbescherming 1.000            

6.400            3.600            

LANGLOPENDE SCHULDEN

Hypotheek 250.000        250.000        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 5.092            14.003          
Belastingen, soc.premies etc. 4.855            6.419            
Overlopende passiva 211               62.803          

10.159          83.225          

TOTAAL PASSIVA 428.115        434.071        

31.12.201831.12.2019



Bijlage II

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

EXPLOITATIEOVERZICHT 2019

BATEN Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Opbrengsten

Contributie 154.000     146.107     155.552     
af: Bijdragen districten 41.333       -            45.261       

112.667     146.107     110.291     
Verhuur pand 20.000       15.135       12.430       
Totaal opbrengsten 132.667     161.242     122.720     

LASTEN

Bedrijfskosten

Personeelskosten 32.500       62.404       64.719       
Huisvestingskosten 28.150       27.586       29.144       
Verenigingskosten 32.700       24.937       25.356       
Algemene kosten 21.500       17.356       24.848       
Afschrijvingen 993           2.104         993           

115.843     134.387     145.059     

Bedrijfsresultaat 16.824       26.855       22.339-       

Financiële baten en lasten

Financiële baten 50             828           1.736         
Financiële lasten 300           392           403           

250-           436           1.333         
16.574       27.292       21.005-       

Bijzondere baten -            38.635       17.907       
Bijzondere lasten -            2.787-         2.365-         

63.140       5.463-         

Wijziging in voorziening RC stichtingen 1.169         18.810-       

Resultaat 16.574       64.309       24.273-       



Bijlage  III

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, 
wordt dit toegelicht.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De ontslagprocedure waarbij de KNV EHBO betrokken was is afgesloten, daaruit 
volgen geen verdere financiële verplichtingen.
Er zijn civiele procedures opgestart om de geleden schade en gemaakte kosten te 
verhalen.
Het Bestuur verwacht niet dat het voeren van deze procedures zal resulteren in 
verplichtingen die een materieel effect hebben op de financiële positie van de 
vereniging.



Bijlage IV - 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen
Boekwaarde per 31.12.2019* 416.050

*Het pand is in de balans opgenomen tegen de aanschafwaarde.
  Op peildatum 01-01-2019 was de WOZ-waarde € 332,000,00

Financiële vaste activa
Deelneming
Saldo per 01.01.2019 1.500
Terugstorting kapitaal -
Stortingen boekjaar -
Saldo per 31.12.2019 1.500

Betreft een 50% deelneming in Stichting Hulpverlenersmagazine. De deelneming is gewaardeerd op 
de verkrijgingsprijs. Het resultaat van de deelneming over het boekjaar was positief.

Vlottende activa
Debiteuren

Ouderdomsanalyse per: 31.12.2019
< 30 dagen      425
31-60 dagen 0
60-90 dagen 0
> 90 dagen 475

900

Rek.crnt. Stg. Dienstverl. EHBO nominale waarde 257.092       
Rek.crnt. St. Opleidingen EHBO/BHV nominale waarde 77.722         



Bijlage IV - 2

PASSIVA

Eigen vermogen
dr. C.B. Tilanusfonds

Legaat dr. C.B. Tilanus jr. om jaarlijke medailles uit te reiken bij wedstrijden.
M.J. Verweijfonds

Het kapitaal van dit via testament door de heer Verweij ingestelde fonds dient 
volgens de bepalingen in het testament in stand te blijven. Het resultaat van de 
investering moet worden gebruikt voor een EHBO-blad. Bij opheffen fonds 
vervalt het saldo aan de erven.

Voorzieningen 1.1.2019 31.12.2019

Voorziening onderhoud gebouw 3.600           5.400       
Voorziening Naamsbescherming -              1.000       

Afboekingen vorderingen 335.982       334.812    
Verandering door resultaten stichtingen, zie bijzondere baten en lasten

Langlopende schulden

Hypotheek Kwikstaartlaan te Zeist 250.000

Aflossingsvrije lening met een rentevaste periode van 10 jaar en een rente-percentage van 4,55%.

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.092       
Nota's van ingehuurde externe dienstverlening in december

Belastingen, soc.premies etc.
reservering vakantiegeld/13e maand en te betalen loonheffing 4.855       

Overlopende passiva
Nog te ontvangen rekeningen De Wit en BDO 211          



Bijlage V - 1

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 2019

BATEN Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Opbrengsten
Contributie 154.000   146.107       155.552       
Huurinkomsten 20.000     15.135         12.430         
AF: Bijdragen Districten 41.333     45.261         

132.667   161.242       122.720       

LASTEN

Bedrijfskosten

PERSONEELSKOSTEN
Salarissen en toeslagen * 50.000       56.867         68.775         
Sociale lasten 5.000       7.235           7.298           
Pensioenlasten 5.000       3.084           3.643           
Ziekteverzuimverzekering/arbo 2.500       4.231           3.964           
Overige personeelskosten 1.000       1.325           2.558           
Onkostenvergoedingen 3.000       1.663           1.943           

66.500     74.404         88.181         
Ontvangen vergoedingen ziekteverzuim -              
Gefactureerde personeelskosten ** 34.000     12.000         23.462         

32.500     62.404         64.719         

HUISVESTINGSKOSTEN
Hypotheekrente pand Zeist 10.750     11.533         11.533         
Verzekeringen en belastingen 4.000       5.772           6.758           
Energie en water 6.500       5.575           5.479           
Schoonmaak 1.500       1.749           1.351           
Beveiliging 600          674             207             
Kosten tbv verhuur 2.500       173             1.249           
Onderhoud gebouw *** 2.300       2.110           2.516           
Overige huisvestingskosten -          -              51               

28.150     27.586         29.144         

VERENIGINGSKOSTEN
Bestuurskosten **** 10.000     14.814         7.295           
Verenigingsraad 7.500       2.467           2.363           
Algemene vergadering 5.000       2.912           3.510           
Vaardigheidsproeven 5.000       1.110           1.329           
Jubileum 125 jaar -          -              3.705           
Overige bijeenkomsten 1.200       714             459             
Onderscheidingen 2.500       1.786           3.414           
Voorlichting afdelingen 1.500       1.134           3.282           

32.700     24.937         25.356         

* inclusief inhuur externe ondersteuning bestuur
** alleen direct toerekenbare kosten doorbelast
*** inclusief maandelijkse dotatie aan kostenegalistatiereserve 
****inclusief € 7260,00 kosten procedure externe voorzitter 



Bijlage V  - 2

Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

ALGEMENE KOSTEN

Verzekeringen 2.000        -           -              
Telefoon 1.300        936           970             
Porti en vracht 500           5              -              
Kantoorbenodigdheden en drukwerk 500           164           375             
Registratie naamsbescherming 1.000        1.958        5.345          
Kosten digitale ledenadministratie 5.500        4.846        5.931          
Administratiekosten 8.000        2.981        11.384        
Aanmaningskosten -            20-            -              
Juridische verenigingskosten* -            5.748        26               
Overige algemene kosten 7.500        2.243        6.498          

26.300      18.862      30.529        
Admin. Kosten  Stichting Dienstverlening 4.400-        1.206-        4.545-          
Admin. kosten St. Opleiding EHBO/BHV 400-           300-           1.136-          

21.500      17.356      24.848        

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijving verbouwing 993           610           993             
Afschrijving Genkgo -            1.494        -              

993           2.104        993             
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Financiële baten

Vergoeding te late bestelling medailles -
en aanmaningskosten -            827           1.630          
Rente bank deposito -            -           99               
Rente bank spaarrekening -            1              7                 

-            828           1.736          

Financiële lasten
Rente en kosten bank 300           388           403             
Betalings- en afrondingsverschillen 50-             4              

250           392           403             

BIJZONDERE BATEN
Vrijval afdrachten districten, -            38.159      -              
Giften  (o.a. reiskosten in 2019, 125jr in 2018) -            476           17.907        

-            38.635      17.907        

BIJZONDERE LASTEN
Juridische HR kosten** -            635           2.365          
Overig (kosten 2018) -            2.152        -              

-            2.787        2.365          
WIJZIGING VOORZIENING

Rek. crnt St. Dienstverlening EHBO 3.589-        13.448        
Voorziening St. Opleiding EHBO/BHV 2.420        5.362          

-            1.169-        18.810        

* kosten voor extra juridische ondersteuning (in relatie tot afdelingen, districten, externen)
** Kosten gemaakt inzake de procedure bij de arbeidsrechter 



Stichting Dienstverlening EHBO

Financieel verslag 2019

Zeist, april 2020
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Bijlage I - 1

STICHTING DIENSTVERLENING EHBO TE ZEIST

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Handboek EHBO Held 4.493          8.985          

Materiële vaste activa

Verbouwing 5.200          7.800          

Computers 866             -              

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraad
Voorraad materialen 9.824         8.486        
Voorraad boeken KNV logo 86.334       115.390     
Voorraad KNV artikelen 9.215         9.496        
Voorraad boeken derden 902            1.476        

106.276       134.848       

Vorderingen

Debiteuren 3.925         8.992        
Waarborgsom TNT post -            2.095        
Omzetbelasting 59              1.299        

3.984          12.386         
Liquide middelen

Rabobank 6.542         7.752        
ING bank (opgeheven in 2019) -            555           

6.542          8.307          

TOTAAL ACTIVA 127.360       172.326       

31.12.2019 31.12.2018



Bijlage I - 2

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal -91.363       -52.104       
Onverdeeld exploitatieresultaat -42.985       -39.259       

-134.348      -91.363       

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 4.573          3.008          
Rekening-Courant KNV 257.092       260.681       
Overlopende passiva 43               -              

261.708       263.689       

TOTAAL PASSIVA 127.360 172.326

31.12.201831.12.2019



Bijlage II
STICHTING DIENSTVERLENING EHBO TE ZEIST

EXPLOITATIEOVERZICHT over 2019

BATEN Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Verkopen

Verkopen 250.000 73.804 113.348
Kostprijs van de verkopen 175.000 68.534 96.610

Bruto winst van de verkopen 75.000 5.270 16.737

LASTEN

Bedrijfskosten

Personeelskosten 30.000 23.011 25.983
Huisvestingskosten 11.000 8.120 7.766
Verkoopkosten 5.500 4.509 5.789
Algemene kosten 10.800 4.865 7.125
Afschrijvingen 2.829 7.381 7.065

60.129 47.886 53.728

Bedrijfsresultaat 14.871 -42.617 -36.991

Financiële baten en lasten

Rente / bankkosten 350 204 206
Buitengewone baten/lasten -165 -2.062

-350 -368 -2.268

Resultaat voor belasting 14.521 -42.985 -39.259



Bijlage III

STICHTING DIENSTVERLENING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover hiervan is 
afgeweken wordt dit toegelicht.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigsprijs
verminderd met lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische
levensduur.

Voorraad
De voorraad is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten
Onder baten worden de vergoedingen uit hoofde van leveringen en diensten verstaan.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten
worden verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen
De afschrijvingen worden lineair over de verkrijgingsprijs berekend rekening houdend 
met de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt
tijdsevenredig afgeschreven.



Bijlage IV - 1
STICHTING DIENSTVERLENING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING OP DE BALANS PER  31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Immateriële vaste activa 31.12.2018 31.12.2019
Ontwikkelkosten EHBO 18.878      8.985        

Afschrijving 3.893        4.493        
Bijzondere waarde vermindering 6.000        -            

Boekwaarde Ultimo 2017 8.985        4.493        

Voorraad KNV boeken 31.12.2018 31.12.2019
   Eerste Hulp Verlenen 88.779      63.159      
   Buskruit met EHBO 26.610      23.176      

115.390    86.334      

Debiteuren
Ouderdomsanalyse per: 31.12.2019

< 30 dagen      2.453
31-60 dagen 412
60-90 dagen 0
> 90 dagen 1.060

3.925

Voor een bedrag ad € 806,55 zijn oude debiteuren overgedragen aan een incassobureau. 

Liquide middelen
Het saldo van de Rabo- en ING bank is overeenkomstig de laatst ontvangen en verwerkte
saldo opgave.

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Saldo per 01.01.2019 -91.363
Resultaat 2019 -42.985
Saldo per 31.12.2019 -134.348



Bijlage V - 1
STICHTING DIENSTVERLENING EHBO TE ZEIST

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN  over 2019

BATEN Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

Verkopen

Materialen* 175.000    71.191         111.236     
Vrachtkosten 2.613           2.111        

175.000    73.804         113.348     

Kostprijs van de verkopen

Materialen 113.750    68.534         96.610      

113.750    68.534         96.610      

Lasten

Bedrijfskosten

PERSONEELSKOSTEN
Doorberekend door KNV 30.000      23.011         25.983      

30.000      23.011         25.983      

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur betaald aan KNV 7.200        7.096           7.096        
Onderhoud, reparatie en afval ** 1.024           670           

7.200        8.120           7.766        

VERKOOPKOSTEN

Kosten verzenden pakketten 8.500        3.197           4.427        
Verpakkingsmateriaal 650           500             475           
Porti -               575             547           
Diversen -               237             340           

9.150        4.509           5.789        

ALGEMENE KOSTEN

Telefoon 1.000        936             970           
Automatiseringskosten *** 500           1.590           866           
Kantoormaterialen en drukwerk 250           425             394           
Kleine aanschaffingen 100           -                  -               
Onderhoud inventaris 100           -                  -               
Doorberekende administratiekosten**** 4.000        1.705           4.545        
Overige kosten 1.500        210             350           

7.450        4.865           7.125        

* Verklaring daling omzet: minder scholen, geen grote bedrijven meer en minder afname door afdelingen/districten
** extra archief vernietiging
*** software nieuwe PC's, idealbetalingen en ondersteuning neerzetten PC's
**** De kosten die de KNV EHBO maakt om de cijfers te laten controleren worden naar ratio doorbelast aan de SDV



Bijlage V - 2

Begroting Werkelijk Werkelijk
2019 2019 2018

AFSCHRIJVINGEN

Verbouwing 2.600         2.600           2.600       
Inventaris 229            -                  572          
EHBO-held 4.493           3.893       
Automatisering (PC's) 289             

2.829       7.381           7.065       

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

RENTE LASTEN
rente / kosten betalingsverkeer 350-          204             206          

350-          204             206          

BUITENGEWONE BATEN/LASTEN
Ontvangen aanmaningskosten -                  20-           
Afboeken van dubieuze debiteuren 183-             556-          
Bijdrage KNV aan EHBO-held actie voor afdelingen 1.486-       
Betalingsverschillen/baten 19               -              

-              165-             2.062-       



Stichting Opleiding EHBO en BHV

Zeist, maart 2020

2019

Financieel Verslag



STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV TE ZEIST

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren 200           739           
Omzetbelasting 131           369           

331           1.108         

Liquide middelen
Rabobank 344           925           
ING 166           685           

510           1.610         

TOTAAL ACTIVA 842           2.718         

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal -73.414      -71.518      
Onverdeeld exploitatieresultaat -4.196        -1.895        

-77.609      -73.413      

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 729           829           
Rek.crnt. KNV 77.723       75.303       

78.451       76.131       

TOTAAL PASSIVA 842           2.718         

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018

2



STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV TE ZEIST

EXPLOITATIEOVERZICHT 
begroting werkelijk werkelijk 

2019 2019 2018

BATEN

Verkopen

Verkopen 25.000 10.157       15.546       
Kostprijs van de verkopen 17.000 7.678         9.364         

Bruto resultaat 8.000 2.479         6.182         

LASTEN

Bedrijfskosten

Personeelskosten 4.000 -            4.129         
Ontwikkelkosten nieuwe opleidingen 3.902         2.555         
Algemene kosten 1.000 567           1.287         

Totaal kosten 5.000 4.468         7.971         

Bedrijfsresultaat 3.000 -1.989        -1.789        

Financiële baten en lasten

Rente- en overige financiële lasten -150 -2.207        -107          

-150 -2.207        -107          

Resultaat voor belastingen 2.850         -4.196        -1.895        

3



STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV TE ZEIST

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, wordt dit toegelicht.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
Winsten worden slechts verantwoord voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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STICHTING OPLEIDING EHBO EN BHV TE ZEIST

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN 
begroting werkelijk werkelijk 

2019 2019 2018

BATEN

Verkopen
Verkoop opleidingen * 25.000       10.157 15.546       
Totaal verkopen 25.000       10.157 15.546       

Inkopen opleidingen
Inhuur docenten en LOTUS 12.000 4.509 6.063         
Kosten diploma's en certificaten 2.500 623 2.041         
Huur en catering 2.500 830 1.260         
Materialen opleidingen ** 0 1.716
Kostprijs van de verkopen 17.000       7.678 9.364         

LASTEN

Bedrijfskosten

Doorberekende personeelskosten 4.000         -            4.129         

Ontwikkelkosten nieuwe opleidingen*** 0 3.902 2.555         

ALGEMENE KOSTEN
Telefoon, kantoorbenodigdheden en porti 0 62 -            
overige algemene kosten 0 204 151           
Doorberekende administratiekosten 1.000 301 1.136         

1.000         567 1.287         

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rente en kosten bank -150 -152 -159          
eenmalige baten & Lasten **** -2.055 52             

-150          -2.207 -107          

* lagere omzet door weggaan vaste klanten en niet doorgaan BHV-training
** Baby- en kinderpop, Buskruitboekjes 
*** Ontwikkelkosten hebben betrekking op het opzetten van evenemententrainingen en certificaten.
**** kosten annulering training 2018, in 2019 afgewikkeld
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Memo 

Van: 
Aan: 
Datum: 

penningmeester KNV EHBO Algemene 
Vergadering 
4 september 2020 (corr. 10/9/20)

Onderwerp: afdracht KNV EHBO 

Zoals met algemene stemmen aangenomen in de Algemene Vergadering van de KNV 
EHBO te Hengelo in 2007, zal de afdracht jaarlijks worden geïndexeerd met het 
consumentenprijsindexcijfer over het voorgaand jaar. 

Afdracht is nu € 6,63 dit wordt € 6,80 (index 2,6 %). 

Dit betreft de afdracht over het jaar 2020, welke in het jaar 2021 moet worden betaald. 



BEGROTING KNV EHBO

werkelijk 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Inkomsten € 146.107 € 156.800 € 153.876

Huurinkomsten € 15.135 € 20.000 € 10.843
€ 161.242 € 176.800 € 164.719

Deel districten 1/3e van € 141.250 € 42.267 € 0
Bijdrage aan districten voor hun kerntaken € 0 € 24.000
Inkomsten KNV EHBO € 161.242 € 134.533 € 140.719

Uitgaven

Personeelskosten € 74.404 € 83.000 € 60.000
Hypotheekrente € 11.553 € 12.000 € 11.550
Voorziening Naamsbescherming € 1.000 € 1.100 € 1.000 *
Voorziening Alg. Onderhoud+gebouw € 1.800
Voorziening Overige niet voorzien € 1.000
Verzekeringen/belastingen € 5.772 € 7.000 € 5.000
Energie/water € 5.575 € 6.000 € 6.000
Schoonmaakkosten € 1.749 € 1.500 € 1.500
Beveiliging € 674 € 500 € 750
Kosten t.b.v. verhuur € 173 € 2.000 € 1.225
afvalverwerking (2019+2020 incl gebouw) € 2.110 € 2.500 € 200
Afschrijving gebouw € 610 € 993 € 0
Afschrijving Genkgo (tm 2023) € 1.494 € 1.494
Bestuurskosten € 14.814 € 10.000 € 5.000
VR € 2.467 € 5.000 € 2.500
ALV € 2.912 € 5.000 € 2.500
NVP € 1.110 € 3.000 € 2.500
Overige bijeenkomsten (PM, Ev.zorg) € 714 € 1.000 € 1.500
Onderscheidingen € 1.786 € 2.500 € 2.500
Voorlichting (rondje NL) € 1.134 € 3.000 € 3.500
Telefoon € 936 € 1.000 € 1.000
Porti/vracht € 5 € 250 € 250
Kantoorbenodigdheden € 164 € 500 € 500
Reg. naambescherming € 958 € 1.100 *
Digitale ledenadm. € 4.846 € 5.800 € 6.000
Administratiekosten € 2.981 € 8.000 € 3.000
Juridische kosten (Vereniging) € 5.748 € 250 € 2.000
Overige kosten: € 2.243
* abonnementen (NOV) € 1.025
* IT (website/aut.kstn) € 1.000
* overige kosten en onvoorzien € 6.500 € 3.000
Financiële baten en lasten € 828 € 300 € 300

Uitgaven KNV EHBO € 148.760 € 169.793 € 129.594



Toelichting
meer digitaal geeft lagere kosten
Geen zaalhuur, dus lagere kosten
Uitgespiltst om inzicht te krijgen
Lager door opheffen SDV en inzet pm

werkelijk 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Inkomsten KNV EHBO € 161.242 € 134.533 € 140.719
Uitgaven KNV EHBO € 148.760 € 169.793 € 129.594

€ 12.482 -€ 35.260 € 11.125

Kosten 2020

doorbelastingen
Gefactureerde Personeelskosten -€ 12.000 -€ 34.000
ten laste van st. Dienstverlening -€ 1.206 -€ 3.200
ten laste van st. Opleiding -€ 300 -€ 400 -€ 400

Resultaat € 2.340 € 11.525



BEGROTING Stichting Opleiding EHBO en BHV

werkelijk Begroting Begroting
2019 2020 2021

BATEN
Bruto Omzet
Cursusgelden 10.157 20.000 16.000

Kostprijs van de omzet
Inhuur docenten en LOTUS 4.509 8.000 7.000
Kosten diploma's en certificaten 623 2.000 2.000
Huur zaal en catering 830 1.500 1.500

5.962 11.500 10.500

Bruto winst 4.195 8.500 5.500

LASTEN
Personeelskosten 0 4.000 500
Ontwikkelkosten 3.902 2.000 2.500
Algemene kosten 567 1.500 1.200
Materiaal kosten (eenmalige aan 1.716

6.185 7.500 4.200

Bedrijfsresultaat -1.990 1.000 1.300

Financiële baten en lasten

Rente -152 -100 -100 
Buitengewone baten -2.054 

Resultaat voor belastingen -4.196 900 1.200

Beleidsvoornemens:
Evenementenzorg 200         

1.000       

Weten nu al dat we dit niet gaan halen. Door Corona zijn er al opleidingen geannuleerd,
 daardoor minder inkomsten én minder kosten.
Onbekend wat de gevolgen van de Corona-maatregelen zullen zijn.
Ook minder, geen opleiding, geen kosten 

Opm. 2021 minder personeelskosten ivm online tool voor inschrijvingen



 
Rooster Kascontrolecommissie 
 
 

    
2020 Noord-Holland   Friesland   Noord-Brabant/Limburg 
 

 
2021 Friesland   Noord-Brabant/Limburg         Drenthe 
        

 
2022  Noord-Brabant/Limburg Drenthe              Gelderland 
 

 
2023 Drenthe    Gelderland                              Zeeland 
 

 
2024 Gelderland                               Zeeland                                   Zuid-Holland 
         

 
2025 Zeeland                                     Zuid-Holland                          Utrecht   
 

 
2026 Zuid-Holland                           Utrecht                                     Overijssel 
          

 
2027 Utrecht    Overijssel                                Groningen 
    

 
2028 Overijssel                                 Groningen                               Noord-Holland 
 

 
2029 Groningen                                Noord-Holland                         Friesland 
 
 
2030 Noord-Holland                          Friesland                                Noord-Brabant/Limburg 
        

 
2031 Friesland                                   Noord-Brabant/Limburg         Drenthe 

 
 

2032 Noord-Brabant/Limburg            Drenthe                                   Gelderland 
 
 
2033  Drenthe    Gelderland                                Zeeland 
 
 
2034  Gelderland   Zeeland                                    Zuid-Holland 
      
 



EHBO; 9 memo wijziging HHR 
KNV 

 
Van: het Bestuur 
Aan: Algemene Vergadering 
Datum: 7 september 2020 
Onderwerp: Huishoudelijk Reglement 

 
Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. 
De idee is dat in de statuten alles wat minstens vijf jaar zal blijven gelden is opgenomen. Alle 
overige zaken die we willen vastleggen, staan in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus 
afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. 
 
De laatste maal dat ons huishoudelijk reglement integraal in de Algemene Vergadering is 
besproken was 2006. Hoog tijd dus voor een update. In bijgevoegde voorgestelde tekst hebben we 
zowel besluiten van de afgelopen jaren verwerkt als een aantal (kleinere) meer praktische 
wijzigingen opgenomen. 
 
Aan het slot hebben we een bepaling toegevoegd die ons allen ertoe aanzet elke twee jaar naar 
ons reglement te kijken. 
 
Ons voorstel zou zijn dit reglement nu goed te keuren. In de komende periode kunnen we dan 
gaan kijken naar de statuten (die meer dan 5 jaar oud zijn) en de reglementen in hun samenhang, 
zodat uiterlijk in de algemene vergadering van 2022 een herziene versie kan worden voorgelegd. 



OUDE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 
AFDELINGEN AFDELINGEN  
Artikel 1 Artikel 1  
De afdelingen stellen zelf hun statuten en 
reglementen vast en leggen deze overeenkomstig 
artikel 5, leden 3, 5 en 6 van de statuten van de 
KNV EHBO te Zeist, ter goedkeuring aan het 
Bestuur voor. 

1. Afdelingen kunnen een (1) of meer 
reglementen vaststellen.  

2. Indien en voor zover bepalingen van 
reglementen van de afdelingen in strijd 
mochten zijn met de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging EHBO worden de 
betreffende bepalingen in reglementen van 
de afdeling voor niet geschreven 
gehouden. 

De verwijzing klopt niet, artikel 5 van de landelijke 
statuten gaat over royement. 
 
De nu gekozen tekst sluit aan bij artikel 24 van de 
modelstatuten voor afdelingen. Voor afdelingen 
zijn verder model huishoudelijk reglementen 
beschikbaar in een simpele of uitgebreidere vorm. 
 
Als een afdeling haar statuten wil wijzigen zal zij 
een kopie van de voorgestelde tekst naar het 
Bestuur moeten mailen om goedkeuring te krijgen, 
dat blijft gewoon van toepassing. 

 Artikel 2  
 1. Afdelingen zijn gehouden zelf in de door de 

KNV EHBO beschikbaar gestelde 
ledenadministratie naam, diplomanummer 
en geboortedatum van de leden te 
registreren. 

2. Afdelingen en districten zorgen voor juiste 
registratie van hun bestuursleden in 
eerdergenoemde ledenadministratie. 

3.  

In diverse Algemene Vergaderingen is dit punt aan 
de orde geweest en heeft de vergadering zich 
hiervoor uitgesproken. Vandaar dat deze punten 
nu zijn toegevoegd aan het huishoudelijk 
regelement. 

BIJDRAGEN VAN DE AFDELINGEN BIJDRAGEN VAN DE AFDELINGEN  
Artikel 2 Artikel 3 Nummering aangepast 
1. De afdelingen zijn verplicht jaarlijks aan de 
Vereniging af te dragen een bepaald bedrag per lid 
van de afdeling en een bepaald bedrag per cursist. 
Cursisten die tevens lid van de afdeling zijn, 
worden bij de bepaling van de afdracht als 
cursisten aangemerkt. Van deze afdracht wordt 
één derde gedeelte ter beschikking gesteld aan de 
districten. Voor de cursist die geen lid is wordt ook 
afdracht betaald. 

1. De afdelingen zijn verplicht jaarlijks aan de 
Vereniging af te dragen een bepaald bedrag per lid 
van de afdeling.  
 
Vanuit deze afdracht krijgen districten een bijdrage 
in de door hen te maken verenigingskosten zoals 
het organiseren van een Algemene Vergadering. 

Met het afdragen van een bijdrage voor cursisten 
wordt door afdelingen zeer wisselend omgegaan 
én van de mogelijkheid voor lid en cursist een 
andere bijdrage te vragen is in de afgelopen tien 
jaar geen gebruik gemaakt. Vandaar dat wij 
voorstellen de bijdragen voor cursisten te laten 
vervallen. 
 
Gezien de onduidelijkheid die is ontstaan door de 
term “ter beschikking stellen” is ons voorstel om 
concreet op te namen dat districten een bijdrage in 
de kosten krijgen. 
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2. Deze bijdragen worden jaarlijks door de 
Algemene Vergadering vastgesteld. De peildatum 
voor het aantal leden van een afdeling is 31 
december van het jaar, voorafgaande aan het 
kalenderjaar waarin de bijdrage is verschuldigd. 
Cursist in de zin van lid 1 van dit artikel is degene, 
die in het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar 
waarin de bijdrage is verschuldigd, voor één of 
meer cursussen van een afdeling was 
ingeschreven. 
 

2. Deze bijdragen worden jaarlijks door de 
Algemene Vergadering vastgesteld. De peildatum 
voor het aantal leden van een afdeling is 31 
december van het jaar, voorafgaande aan het 
kalenderjaar waarin de bijdrage is verschuldigd. 

De bepalingen inzake cursisten zijn conform lid 1 
verwijderd. 

3. De door een afdeling overeenkomstig de leden 
1 en 2 van dit artikel verschuldigde bijdragen 
moeten worden voldaan aan de vereniging, en wel 
de ene helft vóór 1 april van het jaar waarin de 
bijdrage is verschuldigd, de andere helft vóór 1 
oktober daaropvolgend. Bij gebreke aan 
voldoening wordt het verschuldigde bedrag met 
tien procent (10%) verhoogd voor iedere ingegane 
maand, dat de betaling later plaats vindt, ongeacht 
de kosten van inning, welke in dit geval voor 
rekening van de betrokken afdeling komen. 

3. De door een afdeling overeenkomstig de leden 
1 en 2 van dit artikel verschuldigde bijdragen 
moeten vóór 1 april van het jaar waarin de bijdrage 
is verschuldigd worden voldaan aan de Vereniging. 
De kostenvergoeding aan de districten wordt vóór 
1 mei van het betreffende jaar betaald. 
 
Bij gebreke aan voldoening wordt het 
verschuldigde bedrag met tien procent (10%) 
verhoogd ongeacht de kosten van inning, welke in 
dit geval voor rekening van de betrokken afdeling 
komen. 

Incasso in twee termijnen vraagt veel administratie. 
Vandaar dat het met de penningmeesters 
besproken voorstel om naar 1 termijn te gaan hier 
is opgenomen.  
Omdat de vereniging op deze manier eerder geld 
heeft, kan deze de districten hun kosten tijdig 
vergoeden. 
 
De berekening van boetes is nu te ingewikkeld. 
Vandaar 1 percentage. In 2021 zullen we coulant 
zijn voor afdelingen die minimaal 50% wel tijdig 
hebben voldaan. 
 

4. Bij het niet voldoen aan de verplichting van de 
onder lid 2 bedoelde informatie aan het 
Verenigingsbureau te verstrekken wordt een 
algemene afdracht geschat, welke voor het eerste 
jaar dat in gebreke wordt gebleven wordt gesteld 
op het laatst bekende aantal leden van de afdeling, 
verhoogd met een boete van vijf en twintig procent 
(25%). Bij een volgend in gebreke blijven bedraagt 
de boete vijftig procent (50%), uitgaande van het 
laatst bekende aantal leden van de afdeling. 
 
 
 
 
 

4. Bij het niet voldoen aan de verplichting uit artikel 
2 lid 1 wordt een algemene afdracht geschat, 
welke voor het eerste jaar dat in gebreke wordt 
gebleven wordt gesteld op het laatst bekende 
aantal leden van de afdeling, verhoogd met een 
boete van vijf en twintig procent (25%). Bij een 
volgend in gebreke blijven bedraagt de boete vijftig 
procent (50%), uitgaande van het laatst bekende 
aantal leden van de afdeling 

Tekstuele aanpassing, geen inhoudelijke wijziging 
beoogd. 
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5. Het Bestuur van de Vereniging is, gehoord het 
advies van het desbetreffende districtsbestuur, 
gerechtigd: 

5. Het Bestuur van de Vereniging is gerechtigd: Advies van districtsbestuur weggehaald, want 
zoals het er nu stond zou elke keer voordat de 
boekhouding controleert of alle afdelingen betaald 
hebben advies gevraagd moeten worden aan de 
districtsbesturen. 
 

1e na een aan het Bestuur gericht gemotiveerd 
verzoek gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van 
de betaling van de verplichte bijdrage te verlenen 

a. na een aan het Bestuur gericht 
gemotiveerd verzoek, gehoord het advies 
van het desbetreffende districtsbestuur, 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van 
de betaling van de verplichte bijdrage te 
verlenen; 

Bij het kwijtschelden van bijdrage is het advies van 
het districtsbestuur van belang, dat is ook waar het 
steeds is gevraagd. Vandaar dat het nu in dit sub 
artikel is opgenomen. 

2e te controleren of doen controleren of de 
betalingen van de betrokken afdelingen juist en 
volledig hebben plaatsgevonden. 

b. te controleren of doen controleren of de 
betalingen van de betrokken afdelingen 
juist en volledig hebben plaatsgevonden. 
 

 

PLAATS VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING 

PLAATS VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING 

 

Artikel 3 Artikel 4  
1. De jaarlijkse Algemene Vergadering beslist in 
welk district de volgende jaarvergadering zal 
worden gehouden. 

1. De jaarlijkse Algemene Vergadering beslist waar 
de volgende jaarvergadering zal worden 
gehouden. 
 

Aangepast om maximale vrijheid te hebben. 
Feitelijk is een AV altijd in een district. 

2. Het betrokken districtsbestuur bepaalt in overleg 
met het Bestuur de plaats van de vergadering en 
treft alle in verband daarmede noodzakelijke 
voorzieningen. 

 Kan vervallen nu organisatie van de AV primair de 
taak van het Bestuur is. Zou het bestuur van het 
district Utrecht te zwaar belasten als zij elke AV in 
Zeist moeten organiseren. 
Vanzelfsprekend is hulp welkom, maar daar hoef je 
nu dus geen districtsbestuurder meer voor te zijn. 

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING  
Artikel 4 Artikel 5  
1. Het Bestuur is verplicht op de agenda op te 
nemen alle punten die daartoe door de 
districtsbesturen tijdig worden opgegeven; voor 
zover nodig zal het Bestuur daarbij een preadvies 
geven. Bij de agendapunten worden alle 
onderliggende relevante bescheiden 
meegezonden. 

1. Het Bestuur is verplicht op de agenda op te 
nemen alle punten die daartoe door de 
districtsbesturen minimaal drie maanden voor de 
Algemene Vergadering worden opgegeven; voor 
zover nodig zal het Bestuur daarbij een preadvies 
geven. Bij de agendapunten worden alle 
onderliggende relevante bescheiden 
meegezonden. 

Concretisering van het begrip “tijdig”. 
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2. Afdelingsbesturen kunnen punten ter 
behandeling op een Algemene Vergadering 
opgeven aan hun districtsbestuur. Meent dit een 
onderwerp niet ter plaatsing op de agenda aan het 
Bestuur te moeten doorgeven, dan deelt het dit ten 
spoedigste aan de voorstellende afdeling mede, 
die daarna bevoegd is zich rechtstreeks tot het 
Bestuur te wenden om alsnog dit onderwerp door 
het Bestuur op de agenda te doen plaatsen. Het 
Bestuur heeft dan daarin de beslissing. 

2. Afdelingsbesturen kunnen punten ter 
behandeling op een Algemene Vergadering tot vier 
maanden voor de Algemene Vergadering opgeven 
aan hun districtsbestuur.  
 
Meent die een onderwerp niet ter plaatsing op de 
agenda aan het Bestuur te moeten doorgeven, dan 
deelt het districtsbestuur dit ten spoedigste, doch 
binnen twee weken, aan de voorstellende afdeling 
mede, die daarna bevoegd is zich tot drie 
maanden voor de Algemene Vergadering 
rechtstreeks tot het Bestuur te wenden om alsnog 
dit onderwerp door het Bestuur op de agenda te 
doen plaatsen.  
 
Het Bestuur heeft dan daarin de beslissing. 
 

Termijnen opgenomen om duidelijk te maken hoe 
de procedure in de tijd zou moeten verlopen. 

KASCONTROLE KASCONTROLE  
Artikel 5 Artikel 6  
De drie districtsbesturen die de leden van de 
commissie als bedoeld in artikel 13, lid zeven, van 
de statuten van de KNV EHBO (de 
kascontrolecommissie) aanwijzen zijn die uit het 
district waar de laatstgehouden jaarlijkse 
Algemene Vergadering plaatsvond, die uit het 
district waar de Algemene Vergadering wordt 
gehouden, en die uit het district waar de Algemene 
Vergadering van het volgende jaar plaatsvindt. In 
beginsel vormen de penningmeesters van de 
districten de kascontrolecommissie dan wel 
worden deze vervangen door een andere 
financieel deskundige vertegenwoordiger, die 
tevens lid is van een afdeling van het district. 
 

Voor de samenstelling van de commissie is een 
rooster gemaakt, waarbij alle districten steeds drie 
achtereenvolgende jaren plaatsnemen in de 
commissie.  
 
In beginsel vormen de penningmeesters van de 
districten de kascontrolecommissie dan wel 
worden deze vervangen door een andere 
financieel deskundige vertegenwoordiger, die 
tevens lid is van een afdeling van het district. 

Verandering van de tekst noodzakelijk als het 
houden van een Algemene Vergadering steeds in 
eenzelfde plaats is. Nu is het rooster de basis, zie 
ook het betreffende rooster in deze vergadering. 

De kascontrolecommissie kan desgewenst in 
overleg met de (landelijk) penningmeester de 
boeken en overige informatiedragers van de 
vereniging inzien zo vaak zij dit wenst. De 
penningmeester is gehouden daartoe deze ter 

De kascontrolecommissie kan desgewenst in 
overleg met de (landelijk) penningmeester de 
boeken en overige informatiedragers van de 
Vereniging inzien zo vaak zij dit wenst. De 
penningmeester is gehouden daartoe deze ter 

Tekstuele aanpassing om geen discussie te krijgen 
over termen. De penningmeester moet inzage en 
informatie verstrekken, dat is de boodschap. 
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inzage te verstrekken en actief en passief 
informatie te verstrekken teneinde de 
kascontrolecommissie in staat te stellen haar taak 
naar behoren te kunnen vervullen. Vergt dit naar 
het oordeel van de commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op 
kosten van het (de) betreffende district(en) door 
een deskundige laten bijstaan. 
 

inzage te verstrekken en informatie te verstrekken 
teneinde de kascontrolecommissie in staat te 
stellen haar taak naar behoren te kunnen 
vervullen. Vergt dit naar het oordeel van de 
commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan zij zich op kosten van het (de) betreffende 
district(en) door een deskundige laten bijstaan. 

ONDERWERPEN, NIET OP DE AGENDA 
VOORKOMENDE 

ONDERWERPEN, NIET OP DE AGENDA 
VOORKOMENDE 

 

Artikel 6 Artikel 7  
Over onderwerpen, niet op de agenda 
voorkomende, zal een Algemene Vergadering 
slechts dan besluiten nemen indien met drie/vierde 
van de uitgebrachte stemmen een beslissing over 
dit onderwerp urgent wordt verklaard. 

Over onderwerpen, niet op de agenda 
voorkomende, zal een Algemene Vergadering 
slechts dan besluiten nemen indien met drie/vierde 
van de uitgebrachte stemmen een beslissing over 
dit onderwerp urgent wordt verklaard. 

 

 
BESTUUR 

 
BESTUUR 

 

Artikel 7 Artikel 8  
1 Vergaderingen van het Bestuur worden 
gehouden zo vaak de voorzitter dit nodig acht of 
wanneer door drie andere leden van het Bestuur 
een vergadering wordt aangevraagd onder opgave 
van de te behandelen onderwerpen, aan welk 
verzoek binnen vier weken moet worden voldaan. 
 

1 Vergaderingen van het Bestuur worden 
gehouden zo vaak de voorzitter dit nodig acht of 
wanneer door drie andere leden van het Bestuur 
een vergadering wordt aangevraagd onder opgave 
van de te behandelen onderwerpen, aan welk 
verzoek binnen vier weken moet worden voldaan. 

 

2 Het Bestuur stelt een reglement van orde vast 
omtrent zijn vergaderingen en de verdeling van zijn 
werkzaamheden. 
 

2 Het Bestuur stelt een reglement van orde vast 
omtrent zijn vergaderingen en de verdeling van zijn 
werkzaamheden. 

 

VERENIGINGSRAAD VERENIGINGSRAAD  
Artikel 8 Artikel 9  
1. Vergaderingen van de Verenigingsraad worden 
gehouden volgens een vastgesteld rooster of 
wanneer door drie leden van de raad een 
vergadering wordt aangevraagd onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen, aan welk verzoek 
binnen vier weken moet worden voldaan. 

1. Vergaderingen van de Verenigingsraad worden 
gehouden volgens een vastgesteld rooster of 
wanneer door drie leden van de raad een 
vergadering wordt aangevraagd onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen, aan welk verzoek 
binnen vier weken moet worden voldaan. 
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2. De Verenigingsraad stelt een reglement van 
orde vast omtrent zijn vergaderingen en de 
verdeling van zijn werkzaamheden. 

2. De Verenigingsraad stelt een reglement van 
orde vast omtrent zijn vergaderingen en de 
verdeling van zijn werkzaamheden. 

 

3. De leden van de Verenigingsraad wonen de 
vergadering van de Verenigingsraad bij. 

3. De leden van de Verenigingsraad wonen de 
vergadering van de Verenigingsraad bij. 

 

4. De leden van de Verenigingsraad werken mee 
aan het uitvoeren van het vastgestelde beleid van 
de Vereniging. 

4. De leden van de Verenigingsraad werken mee 
aan het uitvoeren van het vastgestelde beleid van 
de Vereniging. 

 

5. De leden van de Verenigingsraad hebben een 
controlerende functie achteraf op de 
werkzaamheden van het Bestuur. Daartoe 
verstrekt het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, 
die stukken en bescheiden die nodig zijn om de 
voormelde taak naar behoren te kunnen 
uitoefenen. 

5. De leden van de Verenigingsraad hebben een 
controlerende functie achteraf op de 
werkzaamheden van het Bestuur. Daartoe 
verstrekt het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, 
die stukken en bescheiden die nodig zijn om de 
voormelde taak naar behoren te kunnen 
uitoefenen. 

 

6. De leden van de Verenigingsraad adviseren het 
Bestuur, schriftelijk of mondeling, gevraagd of 
ongevraagd. 

6. De leden van de Verenigingsraad adviseren het 
Bestuur, schriftelijk of mondeling, gevraagd of 
ongevraagd. 

 

7. De leden van de Verenigingsraad richten zich bij 
het nemen van hun beslissingen op het belang van 
de Vereniging en nemen daarbij in beginsel het 
standpunt van het district dat zij 
vertegenwoordigen in acht. 

7. De leden van de Verenigingsraad richten zich bij 
het nemen van hun beslissingen op het belang van 
de Vereniging en nemen daarbij in beginsel het 
standpunt van het district dat zij 
vertegenwoordigen in acht. 

 

8. De Verenigingsraad ziet erop toe dat de 
districten in overeenstemming handelen met het 
door het Bestuur en de Algemene Vergadering 
vastgestelde beleid respectievelijk de statuten en 
het huishoudelijk reglement. 

8. De Verenigingsraad ziet erop toe dat de 
districten in overeenstemming handelen met het 
door het Bestuur en de Algemene Vergadering 
vastgestelde beleid respectievelijk de statuten en 
het huishoudelijk reglement. 

 

9. De leden van de Verenigingsraad treden slechts 
dan op als vertegenwoordiger van de Vereniging 
indien het Bestuur hen daartoe verzoekt. Zij 
onderhouden regelmatig contact met het 
districtsbestuur namens wie zij in de 
Verenigingsraad deelnemen. Daartoe wonen zij de 
vergaderingen van het districtsbestuur bij alsmede 
de algemene vergadering respectievelijk de 
regionale vergaderingen van het district. 

9. De leden van de Verenigingsraad treden slechts 
dan op als vertegenwoordiger van de Vereniging 
indien het Bestuur hen daartoe verzoekt. Zij 
onderhouden regelmatig contact met het 
districtsbestuur namens wie zij in de 
Verenigingsraad deelnemen. Daartoe wonen zij de 
vergaderingen van het districtsbestuur bij alsmede 
de algemene vergadering respectievelijk de 
regionale vergaderingen van het district. 

 

10. De Verenigingsraad stelt het Bestuur 
mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte van al 

10. De Verenigingsraad stelt het Bestuur 
mondeling dan wel schriftelijk op de hoogte van al 
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hetgeen van algemeen landelijk belang kan zijn. hetgeen van algemeen landelijk belang kan zijn. 
11. De leden van de Verenigingsraad kunnen niet-
afgeronde onderwerpen met hun districtsbestuur 
bespreken teneinde zich een weloverwogen 
mening te kunnen vormen. 

11. De leden van de Verenigingsraad kunnen niet-
afgeronde onderwerpen met hun districtsbestuur 
bespreken teneinde zich een weloverwogen 
mening te kunnen vormen. 

 

12. De leden van de Verenigingsraad informeren 
hun plaatsvervanger en verstrekken bij hun 
aftreden de nodige informatie aan hun opvolger. 

12. De leden van de Verenigingsraad informeren 
hun plaatsvervanger en verstrekken bij hun 
aftreden de nodige informatie aan hun opvolger. 

 

13. De leden van de Verenigingsraad reiken de 
onderscheidingen van de Vereniging bij voorkeur 
zo mogelijk zelf uit. 

13. De leden van de Verenigingsraad reiken de 
onderscheidingen van de Vereniging bij voorkeur 
zo mogelijk zelf uit. 

 

14. De kosten van de Verenigingsraad worden 
zowel in de begroting als in de jaarrekening van de 
Vereniging afzonderlijk zichtbaar gemaakt en voor 
zover mogelijk dan wel noodzakelijk doorbelast 
aan de gelieerde stichtingen. 
 

14. De kosten van de Verenigingsraad worden 
zowel in de begroting als in de jaarrekening van de 
Vereniging afzonderlijk zichtbaar gemaakt en voor 
zover mogelijk dan wel noodzakelijk doorbelast 
aan de gelieerde stichtingen. 

 

ONVERENIGBAARHEDEN ONVERENIGBAARHEDEN  
Artikel 9 Artikel 10  
1. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet 
verenigbaar met het lidmaatschap van het 
dagelijks bestuur van een district. 
 

1. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet 
verenigbaar met het lidmaatschap van het 
dagelijks bestuur van een district. 

 

2. Het lidmaatschap van het Bestuur is wel 
verenigbaar met het vervullen van een 
bestuursfunctie bij een (plaatselijke) afdeling. 
 

2. Het lidmaatschap van het Bestuur is wel 
verenigbaar met het vervullen van een 
bestuursfunctie bij een (plaatselijke) afdeling. 

 

3. Het lidmaatschap van de Verenigingsraad is in 
beginsel niet verenigbaar met het lidmaatschap 
van het dagelijks bestuur van een district. Op een 
daartoe schriftelijk en met zwaarwegende redenen 
omkleed verzoek van het district dat het lid van de 
Verenigingsraad heeft voorgedragen kan hiervan 
worden afgeweken. 
 

3. Het lidmaatschap van de Verenigingsraad is in 
beginsel niet verenigbaar met het lidmaatschap 
van het dagelijks bestuur van een district. Op een 
daartoe schriftelijk en met zwaarwegende redenen 
omkleed verzoek van het district dat het lid van de 
Verenigingsraad heeft voorgedragen kan hiervan 
worden afgeweken. 

 

4. Het lidmaatschap van de Verenigingsraad is 
verenigbaar met het vervullen van een 
bestuursfunctie bij een (plaatselijke) afdeling. 
 

4. Het lidmaatschap van de Verenigingsraad is 
verenigbaar met het vervullen van een 
bestuursfunctie bij een (plaatselijke) afdeling. 
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WIJZIGINGEN WIJZIGINGEN  
Artikel 10 Artikel 11  
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen 
slechts worden aangebracht door een Algemene 
Vergadering, mits dit punt op de agenda vermeld 
werd; drie/vierde van de uitgebrachte stemmen zal 
zich daartoe ervoor moeten verklaren. 

1. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement 
kunnen slechts worden aangebracht door 
een Algemene Vergadering, mits dit punt 
op de agenda vermeld werd; drie/vierde 
van de uitgebrachte stemmen zal zich met 
de wijziging akkoord verklaren. 

2. Het huishoudelijk reglement wordt elke 
twee jaar opnieuw vastgesteld. Besluiten 
die tussendoor door de algemene 
vergadering worden genomen, zijn per 
direct van kracht, ook als ze nog niet in het 
reglement zijn opgenomen. 

Wij stellen voor een bepaling op te nemen die 
zorgt dat wij allemaal eens in de twee jaar goed 
kijken naar de afspraken binnen de vereniging. 
 

 



 
Rooster Aftreden Bestuursleden 
Jaar Aftredende Bestuursleden 1)  
 

    
2020 penningmeester             Tineke Barendregt-Belder 
         Hoofd Opleidingen  Fred Hardy 
                    

 
2021 voorzitter 
         Contracten   Henk Noordman 
         Intern    Adrie Koole 

 
2022 secretaris   Bein Stiksma 
         extern 

 
2023 penningmeester              
         Hoofd Opleidingen 
         

 
2024 voorzitter 
         Contracten 
         Intern 

 
2025 secretaris    
         extern  

 
2026 penningmeester             
         Hoofd Opleidingen 
          

 
2027 voorzitter 
         Contracten 
         Intern 

 
2028 secretaris    
         extern 

 
2029 penningmeester            
         Hoofd Opleidingen 
            
 
2030 voorzitter 
         Contracten 
         Intern 

 
2031 secretaris  
         extern 
 
 

 
Toelichting: 
1) Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd 
 



 
Rooster Aftreden VR-leden 
Jaar Aftredende VR-leden 1)                 
 

VR-lid    Plaatsvervanger    
2020 Utrecht                                     Jörgen van Haren  Hanneke Brosi-Heijmans 
         Drenthe                                    Huib Kasius   Fenny Dekker 
         Noord-Brabant/Limburg         

 
2021 Gelderland                                Lorenzo Soer   Mary-Ann Borggreve 
         Groningen                                 Rob van Kleef 
         Zeeland                                     Martin Ton   Gerdien Jansse-Bimmel 
         Zuid-Holland                 Ewoud Verbaas                    Albert Hilderink  

 
2022 Overijssel                                 Henriette Bosman  
          Friesland   Henk Kooistra 
          Noord-Holland                         Gabriëlle Venix-de Graaf 

 
2023 Utrecht 
         Drenthe 
         Noord-Brabant/Limburg 
 
2024 Gelderland 
         Groningen 
         Zeeland 
         Zuid-Holland 

 
2025 Overijssel 
         Friesland    
         Noord-Holland   

 
2026 Utrecht 
         Drenthe 
          Noord-Brabant/Limburg     

 
2027 Gelderland 
         Groningen 
         Zeeland 
         Zuid-Holland     

 
2028 Overijssel 
          Friesland  
          Noord-Holland   

 
2029 Utrecht 
          Drenthe 
          Noord-Brabant/ Limburg  
 
2030  Gelderland 
          Groningen   
           Zeeland 
           Zuid-Holland 

 
Toelichting:1) Verenigingsraadsleden worden voor drie jaar benoemd 
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