Secretariaat afdeling Kockengen
A.F.Smit- Schalij
Kerkweg 3
3628 AL Kockengen
tel: 0346-241796
secretariaat@ehbokockengen.nl

Inzet EHBO-er(s) bij evenementen:
Wat kunt u (als organisator van een evenement) van ons (EHBO-vereniging) verwachten:
- De EHBO-vereniging toetst of er voldoende EHBO-ers beschikbaar zijn om bij het evenement
aanwezig te zijn;
- De EHBO-vereniging is niet verplicht om op alle aanvragen in te gaan. Dit i.v.m. de beschikbare
capaciteit. Dit wordt z.s.m. meegedeeld;
- EHBO-ers die op de afgesproken tijden (ingedeeld per dagdeel van 3 uur) aanwezig zijn (aantal
afhankelijk van de grootte van het evenement – meestal zullen het 2 EHBO-ers zijn per
dagdeel);
- EHBO-ers zijn zichtbaar herkenbaar aan een EHBO-hesje;
- EHBO-ers brengen verbruiksmateriaal mee in een EHBO-koffer en flesjes water, dit zit in het
tarief.
- EHBO-ers zijn verzekerd tijdens hun inzet.
Wat verwachten wij (EHBO-vereniging) van de organisatoren van het evenement:
- Wij verwachten als EHBO-vereniging zo snel mogelijk (doch uiterlijk 10 weken voor aanvang
evenement) op de hoogte gebracht te worden als een datum bekend is waarop een
evenement plaatsvindt, zodat we met de werving van EHBO-ers kunnen starten;
- Wij maken graag gebruik van een afgebakende plaats met 2 stoelen voor de EHBO-ers (bij
finish van de Hart van Hollandloop, bij PVSV en bij de Koet);
- Als er een ruimte is waar de EHBO-er zorg kan verlenen en beschikking heeft over stromend
water, dan horen wij dat graag vooraf van de organisator;
- We horen ook graag vooraf of de EHBO-ers gebruik kunnen maken van de aanwezige
catering(koffie/thee e.d.);
- We berekenen € 20,00 per uur per EHBO-er. Bij meer EHBO-ers stijgt het tarief evenredig;
- Wie is het aanspreekpunt voor de EHBO-ers tijdens het evenement;
- Kan de EHBO-er beschikken over een AED van de organisator, of indien beschikbaar kan de
EHBO daar tegen meerkosten voor zorgen;
- Evaluatie na afloop van het evenement.
Na iedere inzet evalueren we met de EHBO-ers:
- Of er zij daadwerkelijk nog hulp hebben moeten verlenen;
- Welke hulp dat was;
- Wat ging er goed;
- Wat kan beter voor de EHBO-vereniging;
- Wat kan er beter voor de aanvrager.
-

Contactpersoon vanuit de EHBO is Mary van Schie telefoon 06-44 49 69 47.
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