
Huishoudelijk reglement EHBO vereniging Winterswijk
De vereniging heeft ten doel:
Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen en al
datgene wat kan leiden tot het
voorkomen van ongevallen, alles in de ruimste zin des woords
 
 
Artikel 1
De vereniging tracht dat doel te bereiken door:
a. Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als
praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van Eerste Hulp
Bij Ongelukken.
b. Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te
onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te
maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende
aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste
hulpverlening.
c. Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van
eerste hulpverlening.
d. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen
van eerste hulp.
e. Het samenwerken met andere verenigingen en/of instellingen die
werkzaam zijn op het gebied van eerste Hulp en/of het voorkomen
van ongevallen.
f. Een doelgerichte promotie.
g. en voorts al; die andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot
het bereiken van het doel.
 
 
Artikel 2
a)Opleidingscursus:
Deze voldoet aan de gestelde eisen conform het Oranje Kruis en
wordt gegeven door een kaderinstructeur.
 
b)Herhalingslessen:
Het bestuur organiseert zoveel herhalingslessen als nodig zijn,
zodat ieder lid de gelegenheid heeft voldoende lessen te volgen om
het eenheidsdiploma haar geldigheid te doen behouden.
 
 
Artikel 6
Het diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te
hercertificeren
Alle leden met een geldig EHBO diploma, zijn verplicht om te
voldoen aan de eisen die gesteld worden door het Oranje Kruis om
het diploma geldig te houden.
 
 



Artikel 7
Geldmiddelen:
Op dit moment kost de opleiding EHBO inclusief lesboek en
examengelden € 195,00
De contributie voor leden en leden van verdienste bedraagt € 55,00
per lesjaar
De jaarlijkse subsidie van de gemeente Winterswijk bedraagt
ultimo 2017 € 225,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


