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HET NUT VAN AANSLUITING A L S AFDELING VAN DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE VERENIGING E E R S T E HULP BIJ ONGELUKKEN

Afdeling van de Koninklijke
een goede zaak
P.A.M. Awick
Wat hebben w e eraan? Wat levert het op?
Wat kopen w e ervoor? Wat is eigenlijk
het nut om als afdeling aangesloten te
zijn bij de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO? Wat doet het
hoofdbestuur voor de afdelingen?
Zo zijn er nog wel meer vragen, die af en
toe gesteld worden in de
afdelingsledenvergaderingen en in de
bestuursvergaderingen van afdelingen.
Al deze vragen komen eigenlijk neer op
één vraag: Wat krijgen w e als
aangesloten afdelingen terug voor de
Afdracht, die w e jaarlijks aan het
hoofdbestuur betalen.
Het antwoord op deze vraag vindt u in
een stencil in de blauwe
afdelingsbestuursmap. Die bestuursmap
ligt bij de secretaris van uw afdeling. Niet
alle leden kunnen daarin een halfuurtje
gaan zitten lezen. En toch zou het goed
zijn als meer leden beseffen wat het
waard is om als afdeling aangesloten te
zijn bij onze Vereniging.
Maar wat is het dan waard?
Dat wordt in 20 punten uiteengezet in het
stencil "Wat doet de Vereniging voor de afdelingen?". Maar dat stencil zit in de blauwe
map bij de afdelingssecretaris.
Voor onze lezers en leden vermelden we
daarom deze "20 nuttige punten" - als interne PR - maar eens in de Voorpost, met daarbij een toelichting of een voorbeeld.
De Vereniging kan op landelijk niveau krachtiger de wensen, doelstellingen en belangen
van de gezamenlijke aangesloten
afdelingen/leden behartigen, door contact te onderhouden met de landelijke en regionale overheid.
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Een landelijke vereniging met 50.000 a
60.000 leden en 600 a 700 plaatselijke afdelingen is natuurlijk een flinke groep. Als zo'n
vereniging, bijvoorbeeld ónze Vereniging,
bepaalde ideeën en wensen heeft, dan kan zij
met meer gewicht haar wensen kenbaar maken. De woordvoerders spreken dan namens
60.000 Nederlanders.
Bij de landelijke of provinciale overheid, bij
de politie of bij het onderwijs zal dan beter
geluisterd worden, dan naar een groep van
50, 60, 100 of 200 mensen. Door de grote
groep (de macht van het grote aantal) kan
het belang van de Vereniging en dus van de
plaatselijke afdelingen beter worden behartigd.
De Vereniging bevordert de eenheid in opleiding, bij wedstrijden en bij de interne organisatie van de afdeling, zodat in alle aangesloten afdelingen eenzelfde gedragslijn waar te
nemen is.
De Vereniging heeft tientallen jaren in allerlei
overleg- en onderzoekscommissies bijgedragen aan eenheid in de opleiding. Dit had
tot gevolg dat het Eenheidsdiploma in noordelijk Friesland, dezelfde waarde heeft als
een diploma dat door een afdeling in zuidelijk Zeeland wordt uitgereikt.

Maar ook bij EHBO-wedstrijden is de eenheid en een goede werkwijze van belang.
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Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk als je
deel uitmaakt van een grotere organisatie.
Niet-aangesloten EHBO-verenigingen worden niet uitgenodigd mee te doen. Sterker
nog, het bestuur van zo'n loslopende vereniging weet niet eens dat er wedstrijden worden georganiseerd. Niet-aangesloten EHBOverenigingen staan "buiten spel".
De Vereniging oefent invloed uit op de kosten van opleiding, examen en de verlenging
van het diploma.
Samen sterk, geldt ook hier. Namens de honderden aangesloten afdelingen wordt de
hoogte van de kosten van het examen en van
de verlenging van het diploma kritisch gevolgd. De macht van het grote aantal heeft
zijn invloed.
Een EHBO-groep die is aangesloten (een afdeling) maakt deel uit van een belangrijke
landelijke Vereniging (die het predikaat "Koninklijke" mag voeren) en wordt als onderdeel daarvan als zodanig aanvaard in contacten met overheid,
overheidsinstellingen,
scholen, organisaties, bedrijven, etc.
Een EHBO-vereniging, die deel uitmaakt van
"de Koninklijke" geniet vertrouwen. Achter
de soms kleine plaatselijke afdeling staat een
grote landelijke organisatie, die bekend is en
wat kan.
Landelijke bedrijven, organisaties en opleidingsinstituten zullen zich (voor EHBO-opleidingen) wenden tot een grote landelijke
EHBO-organisatie en hun belangen willen laten verzorgen door een afdeling van zo'n landelijke EHBO-vereniging.
De Vereniging werkt mee aan de instandhouding van de waarde van het
Eenheidsdiploma, de instandhouding van de Kader- en Lotusopleiding
en de samenstelling
van het
Oranje
Kruisboekje.
De Vereniging is vertegenwoordigd in de organisaties en commissies, die de richtlijnen
voor deze opleidingen samenstellen.
Een plaatselijke EHBO-vereniging die niet
aangesloten is, wordt niet of nauwelijks gehoord. Zij heeft geen (kring- of districts-)
spreekbuis om invloed uit te oefenen op de
inhoud van de lesboekjes of op de richtlijnen
en de inhoud van de opleidingen tot kaderinstructeur of lotus-slachtoffer. De landelijke
Vereniging heeft die mogelijkheid wel.
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De Vereniging geeft eigen instructie-dia's uit
en verhuurt dia's en films tegen minimale
kosten. Aangesloten afdelingen krijgen 50%
korting bij het huren van films bij het Technisch Film Centrum, Velp.
De aanschaf en produktie van dia's en videofilms worden bekostigd uit de gelden (de Afdracht) die door de aangesloten afdelingen
gezamenlijk bijeengebracht zijn! Aangesloten afdelingen kunnen deze produkten dus
tegen lage kosten kopen of huren. Voor nietaangesloten verenigingen en anderen gelden "andere" prijzen.
De Vereniging bevordert de EHBO-instructie
aan de Jeugd door de Jeugdcursussen
A en
B, waarbij examenverslagen,
getuigschriften
en jeugdinsignes
ter beschikking worden gesteld.

Jeugd-getuigschriften worden via de landelijke EHBO-organisaties uitgegeven aan de
aangesloten afdelingen. De landelijke propaganda, met jeugdfolders en raambiljetten via
scholen en bijvoorbeeld de 5-daagse informatiestand op de Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling, werkt natuurlijk in het
voordeel van aangesloten afdelingen.
De Vereniging is een van de organisaties
waarvan men lid dient te zijn om toegelaten
te worden tot de Kaderopleiding.
Er zijn 5 organisaties in Nederland waarvan
de leden kunnen deelnemen aan de Kaderopleiding. De Kon. Ned. Ver. EHBO is daar
één van. Als aangesloten afdeling zijn uw leden welkom op de Kaderopleiding.
De Vereniging bevordert de propaganda en
de herkenbaarheid van de EHBO in het algemeen van de afdelingen, door de aanmaak
van spandoeken, vlaggen, insignes, briefpapier, stickers, etc.
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