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Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt de 2e conceptversie beleidsplan van EHBO Bunnik-Odijk. Dit plan beschrijft de
doelstellingen en acties van onze vereniging voor de komende tijd.
In dit plan wordt getracht duidelijk te maken wat onze vereniging de komende jaren wil
doen om de EHBO vereniging goed te laten functioneren binnen de doelstellingen die
gesteld zijn in de statuten van onze vereniging.

Hoofdstuk 2

Missie en visie

De vereniging heeft zonder eigenbelang ten doel het bevorderen van het verlenen van
Eerste Hulp bij ongevallen. De vereniging verstrekt tegen betaling hulp bij sport- en
spelwedstrijden, beurzen, open dagen, etc,. Globaal aangegeven ‘de hulpverlening’.
De vereniging tracht dit te bereiken door:






Het organiseren van opleidingscursussen.
Het organiseren van herhalingscursussen.
Het aanschaffen en uitreiken van materialen en hulpmiddelen.
Alle andere wettige middelen.
Het organiseren van de hulpverlening met behulp van een potentieel aan
hulpverleners onder leiding van de coördinator hulpverlening.

Hoofdstuk 3







activiteiten voor de komende periode

De herhalingsavonden zijn op dit moment goed bezocht door leden. We houden
contact en controle op deze aanwezigheid bij de leden.
De reguliere opleidingscursus van 12 avonden zal ieder seizoen gepland worden en
op basis van de aanmeldingen wel/niet doorgang vinden. Het experiment met de 2daagse zaterdag opleiding was succesvol en zal ook worden doorgezet met een
frequentie van 1 of 2 per seizoen.
De leden die bij een hulpverlening ingezet worden gaan we nog iets meer materialen
ter bevordering van de communicatie meegeven. Een specifieke EH-mobiele telefoon
zal worden meegegeven bij minimaal 80% van de inzetten.
Het bestuur zal blijven zorgdragen voor continuïteit van de vereniging. Om dit te
realiseren vinden wij het noodzakelijk voor verschillende bestuurs-functies een backup systeem in het leven te roepen. De uitdaging voor de komende periode is voor alle
belangrijke functies in het bestuur een adequate back-up te realiseren. Dit doel is nog
niet behaald en zal in de komende periode meer prioriteit krijgen.

