EHBO-VERENIGING ST. JAN HOORN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lidmaatschap / Contributie
Artikel 1: De op de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie is ineens
per automatische incasso of via overschrijving – rond 1 september van ieder jaar –
verschuldigd. In de contributie is onder andere begrepen het volgen van de noodzakelijke
herhalingslessen om het diploma geldig te houden, de kosten van verlenging van het
diploma en de bondsbijdrage (vastgesteld door de Nationale Bond).

Artikel 2: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beëindiging van het
lidmaatschap kan schriftelijk of per email vóór 1 augustus bij de secretaris van de
vereniging. Opzegging na deze datum wordt beschouwd als een verlenging van het
lidmaatschap voor minimaal één jaar waarvoor dan ook contributie verschuldigd is.

Artikel 3: De Organisatie van cursussen en herhalingslessen ligt in handen van het bestuur
en daarbij volgt het bestuur de voorschriften en richtlijnen van het centraal bureau van “Het
Oranje Kruis”.

Herhalingslessen

Artikel 4: Voor het verlengen van het E.H.B.O. diploma moeten jaarlijks minimaal 6
herhalingslessen worden gevolgd, waarvan er één betrekking moet hebben op een
A.E.D/Reanimatieoefening. Men dient per kalenderjaar aan minimaal 6 competenties te
voldoen.
Een gemiste A.E.D. les/oefening kan niet worden gecompenseerd.
Indien een lid het vereiste aantal herhalingslessen niet heeft gevolgd kan zij/hij worden
opgeroepen voor een competentietest die wordt afgenomen door een kaderinstructeur. Bij
goed gevolg zal het diploma dan alsnog worden verlengd.
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Hulpverlening
Artikel 5: De vereniging stelt het op prijs dat ieder lid zich minstens één keer per jaar
aanmeldt als hulpverlener bij een evenement dat is aangevraagd bij en goedgekeurd door de
vereniging.
Het hulpverlenen bij een evenement is een mooie aanvulling op je EHBO diploma en daarbij
doe je een goede ervaring op.
Artikel 6: De hulpverlener is verplicht stevige schoenen te dragen,en door de vereniging
voorgeschreven kleding te dragen.

Artikel 7: Na een hulpverlenerronde worden bijzonderheden gemeld bij de coördinator
hulpverlening.

Artikel 8: Tijdens een hulpverlenerronde is roken, het gebruiken van stimulerende middelen
of het nuttigen van etenswaren niet toegestaan. Ook mag er niet gerookt worden in de EHBO
caravan of (voor) tent ,hulpverlenertent .

Artikel 9: Tijdens de hulpverlening zijn de hulpverleners verzekerd tegen schade.

Algemeen
Artikel 10 : Zittingstermijn van de bestuursleden bedraagt 4 jaar , men kan na deze periode
weer verkiesbaar gesteld worden.

Artikel 11 :. Roken in het EHBO gebouw aan de Diodeweg 2E is niet toegestaan, Alleen in
de technische ruimte is het toegestaan (mits overhead deur open ).

Artikel 12 :. Artikel 14 van de statuten wordt nog gewijzigd :na overleg met tweederde van
de stem gerechtigde leden.
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Artikel 13 :. Het huishoudelijk reglement is ter aanvulling van de statuten van de EHBO
vereniging St.Jan.

Artikel 14 : In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Artikel 15: Aan ieder lid wordt een exemplaar van dit Huishoudelijk Reglement verstrekt/ toe
gestuurd via de mail.

Artikel 16 : er is altijd een exemplaar ter inzage in het club/-verenigingsgebouw aanwezig.

Slot bepaling

Artikel 17:
Personen die niet deelnemen aan een basiscursus dienen zich van allerlei geluid en
commentaar te ontdoen tijdens de basiscursus.
Zodat de cursisten zich volledig kunnen concentreren op de kaderinstructeur/-cursus.

