
 

 

AANVRAAG HULPVERLENING  
 

Sinds 2019 is er duidelijk verschaft in de zorgverlening op evementen, dit is vastgelegd  in de 

‘Veldnorm evenementenzorg’. Hierin staat onder meer wat de taken en verplichtingen zijn van de 

evenementenorganisatie en de evenementenzorgverlener (EZO)  

Wellicht heeft u de Veldnorm gelezen, mocht dat niet het geval zijn, in onze algemene voorwaarden 

staan een paar belangrijke aandachtspunten.  

Aanvraag  
Het aanvragen van hulpverlening voor uw evenement doet u bij voorkeur via de mail: 

evenementen@ehboruinen.nl Doe dit wel zo ruim mogelijk voor de geplande datum, wij werken met 

vrijwilligers en hebben even de tijd nodig deze te regelen.  

Uw evenement in de periode: Doorgeven voor:  

1 januari – 30 juni 1 december 

1 juli – 31 december 1 juni  

 

Wanneer u de aanvraag voor deze data doorgeeft kunnen wij de inzet van onze vrijwilligers 

garanderen. Aanvragen van hulpverlening op een kortere termijn is ook mogelijk maar dan is het 

afhankelijk van onze leden of wij aan deze aanvraag kunnen voldoen. Uiteraard doen wij onze 

uiterste best om uw aanvraag te honoreren.  

Bij uw aanvraag doorgeven: 

- Data met evenement 

- Naam evenement  

- Locatie evenement  

- Begintijd(en) en eindtijd(en) evenement  

- Gevraagde hulpverlening  ( Basis EHBO of Evenementen EHBO) zie ook uw 

evenementenvergunning 

- Naam + 06-nummer contactpersoon  

- Mail-adres waar factuur heen kan  

Bevestiging  
Na aanvraag krijgt u altijd een bevestiging van onze evenementencoördinator. Voor vragen over de 

hulpverlening kunt u ook altijd bij hem/haar terecht op bovenstaand mailadres. 

  



 

 

Algemene Voorwaarden Hulpverlening 
 

De Hulpverleners  

Onze EHBO’ers zijn allemaal minimaal 18 jaar oud en zijn in bezit van (minimaal) een geldig Basis 

EHBO certificaat. Onze EHBO koffer is gevuld conform eisen van de ‘Veldnorm Evenementenzorg’ en 

bevat dus o.a. ook een AED. 

Tijdens een evenement zijn we altijd met minimaal 2 duidelijk herkenbare EHBO’ers aanwezig. Onze 

EHBO’ers mogen niet belast zijn met neventaken zoals kinderopvang, beveiliging, toezichthouden.  

Voorzieningen  

Van de organisatie verlangen wij een goede werkplek voor onze EHBO’ers.  

- Bij voorkeur een plek die niet te dicht bij een geluidsinstallatie / podium is. Er moet namelijk 

goede communicatie mogelijk zijn tussen de zorgverlener en zorgvrager. 

- De EHBO Post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van 

zorgvragers  

- De EHBO post moet voldoende verlicht zijn en schoon 

- Er moet water aanwezig zijn, bij voorkeur stromend 

- Tenminse 2 stoelen / zitplaatsen aanwezig zijn 

- Post moet herkenbaar zijn ( we hebben zelf een EHBO vlag bij ons)  

Het vervoer van eventuele gewonden naar een huisarts of ziekenhuis dient verzorgd te worden door 

de evenementenorganisatie.  

Onze EHBO´ers dienen net, als uw eigen vrijwilligers, te worden voorzien van voldoende 

consumpties. 

Annulering/wijziging  

Het kan altijd voorkomen dat een evenement onverhoopt niet doorgaat. Dit dient u dan z.s.m. door 

te geven aan onze evenementencoördinator. Dan kunnen wij onze EHBO’ers daarover inlichten. Bij 

het niet of niet tijdig annuleren van de aanvraag brengen wij het volledige bedrag in rekening. 

Wijzigingen van begin- en eindtijden ook doorgeven. Het is erg vervelend voor onze EHBO’ers als zij 

paraat staan en het evenement is bijvoorbeeld een uur verplaatst.  

Kosten  

De kosten zijn € 25,- per post (2 personen) per dagdeel (een dagdeel is maximaal 4 uur). Het bedrag 

komt geheel ten goede aan onze EHBO-vereniging. De hulpverlening zelf wordt vrijwillig gedaan door 

leden van onze vereniging. 

Facturatie  

Uw organisatie ontvangt van onze penningmeester een factuur na afloop van het evenement.  

Gelieve de factuur te voldoen binnen 14 dagen. Voor vragen over de factuur kunt u mailen naar: 

penningmeester@ehboruinen.nl  

 

mailto:penningmeester@ehboruinen.nl


 

 

Link  

Mocht u op uw website de organisaties en instellingen bedanken die uw evenement mede mogelijk 

gemaakt hebben dan hebben wij er geen problemen mee dat onze vereniging ook genoemd wordt.  

De juiste schrijfwijze en de link naar onze website is: EHBO-vereniging Ruinen www.ehboruinen.nl  

 

Bestuur EHBO-vereniging Ruinen September 2019 

http://www.ehboruinen.nl/

