HUISHOUDELIJK REGLEMENT E.H.B.O. VERENIGING
BEEKBERGEN EN OMSTREKEN.
LEDEN:
Artikel 1.
De leden van de vereniging worden onderscheiden in:
a. gediplomeerde leden, die contributie betalen, welke jaarlijks in de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
b. niet gediplomeerde leden, die contributie betalen, welke jaarlijks in de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Personen, die 12 ½, 25 respectievelijk 40 jaar onafgebroken gediplomeerd lid zijn
geweest en/of zich anderszins verdienstelijk hebben gemaakt voor onze E.H.B.O.
vereniging, kunnen worden voorgedragen voor een onderscheiding.
Artikel 3.
De in artikel 1a. genoemde leden verbinden zich in alle voorkomende gevallen eerste
hulp te verlenen, geheel overeenkomstig de voorschriften, hen op de cursus
gegeven.
De in artikel 1b. genoemde leden hebben, volgens de statuten weliswaar het recht
oefeningen e.d. bij te wonen, doch zijn niet bevoegd tot het verlenen van eerste hulp
namens de vereniging.
Artikel 4.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De leden verbinden zich bij tussentijds toetreden voor hun gehele bijdrage over het
lopende jaar, indien dit toetreden voor 1 juli plaats vindt.
De leden, die na 1 juli toetreden, verbinden zich slechts voor de helft van hun
jaarbijdrage.
Leden, die niet voor 1 december bij het secretariaat schriftelijk hun lidmaatschap
hebben opgezegd, verbinden zich stilzwijgend tot het voldoen van de contributie van
het volgende jaar.

Zij, die in gebreke blijven de contributie te betalen, kunnen door het bestuur als lid
worden geroyeerd.
De contributie (incl.50% van de kosten voor het verlengen van het diploma) worden
bij vooruitbetaling voldaan en wel voor 1 mei van het lopende jaar. Bij voortijdige
beëindiging of tekort aan lessen, wordt niet tot restitutie van contributie overgegaan.

BESTUURSLEDEN:
Artikel 5.
a. Bestuursleden, die zich niet voor een volgende periode herkiesbaar willen stellen,
dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de datum van de algemene ledenvergadering bij
hun medebestuursleden kenbaar te maken.
Dit geldt niet voor een bestuurslid dat in tussentijdse vacature benoemd is.
b. Bestuursleden mogen niet langer dan 12 jaren achtereen een bestuursfunctie
bekleden.
Artikel 6.
Cursisten kunnen na het behalen van het diploma lid worden van de vereniging en
zijn dan voor het lopende jaar de helft van de contributie verschuldigd.
Cursisten die een herexamen moeten doen, zijn de daaraan verbonden kosten
schuldig aan de examinerende instantie.

RESTITUTIE GELDEN:
Artikel 7.
In uitzonderlijke gevallen kan restitutie van al gedane betalingen van contributie en
cursusgeld plaatsvinden. Hierover beslist het dagelijks bestuur.

FINANCIEEL BEHEER:
Artikel 8 .
Betalingen door de penningmeester, hoger dan € 500,00 (vijfhonderd euro) moeten
voor akkoord mede ondertekend worden door 1 ander lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 9 .
Het bestuur behoeft, onverminderd het in artikel 14 sub 4 van de statuten gestelde,
de machtiging van de ledenvergadering bij aan/verkoop van goederen die het bedrag
van -------- € 5000,00 (vijfduizend euro) te boven gaan.
Artikel 10.
Bij wisseling van het penningmeesterschap, zal er een tussentijdse kascontrole
moeten plaatsvinden.

HULPVERLENERSGROEP:
Artikel 11.
Leden, die zich beschikbaar stellen voor de hulpverlenersgroep verplichten zich alle
competenties per cursusjaar te halen.
Zij, die eerste hulp verlenen namens de vereniging bij diverse evenementen, dienen
herkenbaar te zijn, bijv. door het dragen van herkenbare EHBO kleding door onze
vereniging verstrekt.
Leden van de hulpverlenersgroep die een verbandkoffer/tas c.q. ander materiaal van
de vereniging in bruikleen hebben, zijn voor de koffer/tas inhoud en materiaal
verantwoordelijk en dienen deze in goede staat te houden. Bij beëindiging van het
lidmaatschap van de hulpverlenersgroep dient de verstrekte kleding,
verbandkoffer/tas, resp. ander verstrekt materiaal geretourneerd te worden.
Tijdens het verlenen van eerste hulp namens de vereniging is het gebruik van
alcoholhoudende dranken en drugs verboden.

Financiële giften, verkregen voor het verlenen van eerste hulp namens de vereniging
bij evenementen, zijn ten bate van de vereniging.

COMMISSIES:
Artikel 12.
Het bestuur kan voor diverse taken commissies benoemen, voor bepaalde of
onbepaalde tijd; commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het
bestuur en brengen hiertoe verslag uit van hun handelingen en bevindingen.
De door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt tevens
de financiële handelingen van een dergelijke commissie en brengt hiervan verslag uit
aan het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.
Commissies, die voor bepaalde tijd zijn benoemd, worden door het bestuur na
afronding van hun taak ontbonden.
In commissies, die voor onbepaalde tijd zijn benoemd, dient minimaal 1 bestuurslid
vertegenwoordigd te zijn.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:
Artikel 13.
Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen geschieden volgens een door de
algemene ledenvergadering genomen besluit met een meerderheid van 2/3 van de
uitgebrachte stemmen.
Voorstel tot wijziging van dit reglement kan door het bestuur gedaan worden of door
de leden. Een voorstel vanuit de leden dient schriftelijk te worden ingediend, met
redenen omkleed en ondertekend door tenminste 1/10 e van het aantal leden.
Artikel 14.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

