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Wat doet de EHBO vereniging Renswoude/Scherpenzeel?
Wij organiseren EHBO-cursussen, inclusief AED-hulpverlening.
Wij organiseren herhalingslessen om de diploma’s geldig te houden.
Wij verlenen EHBO-assistentie bij evenementen.

Ons cursusaanbod:
De EHBO vereniging Renswoude/Scherpenzeel organiseert cursussen voor:
- basis EHBO
- reanimatie-AED hulpverlener
- jeugd EHBO
- Acute Zorg bij Alcohol en Drugs Incidenten (AZADI)
- herhalingslessen.
Onze cursussen worden gegeven door erkende instructeurs, geregistreerd bij het
Oranje Kruis. Wie slaagt voor het examen basis EHBO, krijgt een diploma dat 2 jaar
geldig is mits er 6 herhalingslessen en een herhalingsles reanimatie-AED per jaar
wordt gevolgd.

Lid worden van de EHBO vereniging?
Wie de basiscursus met goed gevolg heeft afgelegd, wordt van harte uitgenodigd
om lid te worden van onze vereniging. Dan kunt u de herhalingslessen EHBO en
reanimatie-AED volgen. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om meer
praktijkervaring op te doen tijdens hulpverleningsinzetten bij evenementen. De
contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 55,- per jaar.

Donateur of sponsor worden?

De EHBO vereniging waardeert het zeer als u zich aanmeldt als donateur. Met een
donatie vanaf € 25,- kunt u al donateur worden. Daarmee steunt u het goede werk
van de EHBO vereniging in de regio. Dankzij uw bijdrage kunnen wij de contributie
en de tarieven voor assistentie laag houden. Wilt u adverteren op onze website?
Dan kunt u zich als sponsor aanmelden bij penningmeester@ehborenswoude.nl.
Wij hebben ruimte voor uw advertentie op onze website en in onze nieuwsbrief.

EHBO assistentie nodig bij uw evenement?

In vergunningen voor evenementen wordt vaak vermeld dat er EHBO hulpverleners aanwezig moeten zijn en soms wordt
ook de aanwezigheid van AZADI-hulpverleners verplicht gesteld. Hiervoor kunt u terecht bij de EHBO-vereniging
Renswoude / Scherpenzeel. Er worden altijd minimaal 2 hulpverleners ingezet, voorzien van alle materialen en indien
nodig, een AED.
Onze tarieven ingaande 1 januari 2018: (minimum factuurbedrag is € 20,- )
- van 07:00 - 21:00 uur, ma t/m za, € 7,50 per uur per hulpverlener (€ 15,- voor EHBO-ers met AZADI certificaat)
- van 21:00 - 07:00 uur, ma t/m za, € 12,50 per uur per hulpverlener (€ 20,- voor EHBO-ers met AZADI certificaat).
- zondagen en christelijke feestdagen € 12,50 per uur per hulpverlener (€ 20,- voor EHBO-ers met AZADI certificaat)
- bij inzet buiten de gemeentes Renswoude en Scherpenzeel 30 cent kilometervergoeding per auto (wij zullen zoveel
mogelijk carpoolen).
Wat wij van de evenementenorganisatie verwachten:
- dat er ruimte beschikbaar is waar we droog en ongestoord hulp kunnen verlenen
- zo nodig nemen wij zelf een tent mee (extra kosten € 25,-)
- dat de aanwezige beveiliging ook onze hulpverleners begeleidt indien nodig
- dat er wordt gezorgd voor consumpties voor onze hulpverleners.
Uw aanvraag voor assistentie dient u in bij assistentie@ehborenswoude.nl of telefonisch 06-36512464.
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