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Beleidsplan  
 
Hoofdstuk 1 Inleiding  
Voor u ligt het beleidsplan 2023-2028 van EHBO-vereniging Stolwijk. Dit plan beschrijft de 
doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren.  
Dit beleidsplan maakt duidelijk wat de vereniging in de genoemde periode in grote lijnen wil doen om 
zo goed mogelijk te functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze 
vereniging. Binnen deze kleine vereniging zetten diverse mensen zich regelmatig in om de activiteiten 
vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen.  
 
Hoofdstuk 2 Missie en Visie van de vereniging  
2.1 Missie  

A. De vereniging heeft ten doel  
o het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;  
o het bevorderen van reanimatie met AED-gebruik; 
o het stimuleren van burgerhulpverleners in de gehele Krimpenerwaard namens 

HartslagNu. 
B. De vereniging verstrekt op verzoek hulp bij sport- en spelwedstrijden, op/intochten, etc., zgn. 

de hulpverlening, met name binnen de kern Stolwijk. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd 
afhankelijk van de mate van inzet door onze leden.  

 
2.2 Visie  
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
 

A. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht 
gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;  

B. Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij  zowel theoretisch als praktisch onderricht 
gegeven wordt in het reanimeren met AED-gebruik. 

C. Het organiseren van herhalingslessen met als doel om de aangeleerde competenties te 
onderhouden en te verdiepen;  

D. Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen ten behoeve van lessen;  
E. Het coördineren van het onderhoud van AED’s die in de gemeente Krimpenerwaard (kernen 

Stolwijk, Haastrecht en Vlist) zijn geplaatst. (eindigend in 2025) 
F. Het organiseren van de hulpverlening bij evenementen door gediplomeerde 

eerstehulpverleners onder aansturing van het bestuur;  
G. Actief participeren bij vraag naar EHBO cursussen binnen de kern Stolwijk en de 

buurtschappen.  
H. Enthousiasmeren van de leden ten behoeve van het behoud van de vereniging.  
I. Een doelgerichte marketing en samenwerking met lokale media;  
J. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied 

van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen;  
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Hoofdstuk 3 Financieel beleid  
3.1 Inkomsten  
De EHBO vereniging Stolwijk heeft de volgende inkomstbronnen:  

 Contributie  
 Cursussen  
 Bijdrage verleende assistentie  
 Donaties  
 Rente  

 
3.1 Uitgaven  
De EHBO vereniging Stolwijk heeft de volgende uitgaven:  

 Huur accommodatie en opslagruimte 
 Cursus en herhalingslessen  
 Marketing en representatiekosten (o.a. website) 
 Verbandmateriaal  
 Diploma verlengingen  
 Bankkosten  
 Secretariaatskosten  

 
De bestuursleden van EHBO-vereniging Stolwijk zijn alle vrijwillig en ontvangen voor hun 
bestuurswerk geen vergoeding of vacatiegelden. Gemaakte kosten worden op basis van declaraties 
voorzien van bewijsstukken wel vergoed.  
 
Hoofdstuk 4 Activiteiten voor de komende periode  
De komende periode staat in het teken van de continuering van het uitbreiden van het huidige aanbod 
aan cursussen en herhalingslessen en het verlenen van steun tijdens evenementen binnen de kern en 
buurtschappen van Stolwijk.  
 
4.1 Organisatie rondom de herhalingslessen  
Het bestuur streeft naar een vorm waarin de lessen een praktijkgerichte aanpak hebben, maar waarin 
tevens de theorie belicht wordt. We werken met een competentiekaart om te waarborgen dat in een 
periode van twee jaar alle benodigde kennis is herhaald. Sommige competenties worden gezien het 
belang van de competentie jaarlijks herhaald. 
  
4.2 Organisatie rondom de hulpverlening  
Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en constante 
hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, wordt gewerkt aan een 
verdere standaardiseren en professionalisering van de hulpverlening.  
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