
 

 

Hulpverlening: 
Deze groep regelt alles rondom  

hulpverlening bij een evenement of 

activiteit. Zij zorgen onder andere voor 

voldoende Eerste Hulp verleners bij een 

evenement, en dat de juiste materialen 

aanwezig zijn. 

 

Bestuur: 
De laatste groep in deze is het bestuur, zij 

zijn verantwoordelijk voor het hele reilen 

en zeilen binnen de vereniging. Meer en 

meer is het bestuur bezig om zaken binnen 

de vereniging door kleinere werkgroepen te 

laten uitvoeren en het bestuur heeft daarbij 

een adviserende en eventueel 

controlerende rol. 

 

Gezellig: 
Naast al het voorgaande zijn we ook een 

gezellige vereniging en organiseren we 

regelmatig een leuke avond voor onze 

werkgroepleden, hierbij valt te denken aan 

een lezing, fietstocht of een feestavond. 

We werken samen met zuster verenigingen 

in de regio. Leden die op onze 

oefenavonden eens niet aanwezig kunnen 

zijn kunnen ook bij hen terecht voor het 

volgen van een oefenavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor nadere inlichtingen: 

 

EHBO Vereniging Mierlo 

Postbus 31 

5730 AA Mierlo 

 

Email: secretariaat@ehbo-mierlo.nl 

 cursus@ehbo-mierlo.nl 

Website: www.ehbo-mierlo.nl 
 

 
 

EHBO vereniging 

Mierlo 



 

 

EHBO Vereniging Mierlo: 
In 1951 is onze vereniging opgericht en we 

zijn sindsdien niet stil blijven staan. EHBO 

vereniging Mierlo is een vooruitstrevende 

vereniging die continu inspeelt op de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

EHBO. We zijn een actieve vereniging met 

ongeveer 150 leden. 

 

Onze visie:  
Het uitdragen van competente  

verantwoorde EHBO en een verbreding / 

optimalisering van de hulpverlening.  

 

Onze missie: 
Uit de visie volgt de missie die zegt dat 

EHBO vereniging Mierlo EHBO lessen en 

oefeningen wil geven op een hoogwaardige 

vernieuwende manier, daarnaast wil EHBO 

Mierlo de lessen dichter bij de praktijk 

brengen door dit te combineren met het 

posten op diverse evenementen. 

 

Wat doen we: 
We verzorgen cursussen. 

We geven herhalingsavonden. 

We verlenen hulp bij evenementen. 

 

Onze cursussen: 
Onze vereniging verzorgt de cursus Eerste 

Hulp volgens de laatste druk van het 

Oranje kruis boekje. Na het behalen van 

het diploma kan men verder gaan voor de 

module verbandleer. Tevens verzorgen we 

de cursus AED bediener volgens de normen 

van de Nederlandse Reanimatie Raad. 

Onze herhalingsavonden: 
De lesstof van de cursus Eerste Hulp is 

onderverdeeld in 18 modules. 

Om het diploma geldig te houden moet 

men elke twee jaar aantonen deze modules 

te beheersen. We hebben de 18 modules 

onderverdeeld in 12 blokken. Volgt men 

gedurende twee seizoenen met goedgevolg 

12 blokken dan zal het diploma verlengd 

worden. 

Wij herhalen deze blokken 4 maal per 

seizoen, zodat onze leden voldoende 

gelegenheid hebben deze te volgen. 

De herhalingsavonden worden op de 

dinsdagavond gegeven van 20:00 tot 

22:00 uur. 

 

Onze hulpverlening: 
Bij diverse evenementen zijn we aanwezig 

om zo nodig eerste hulp te verlenen. Dit 

gebeurd op verzoek van een organiserende 

vereniging of instantie. Bij alle 

evenementen is men verplicht een 

vergunning aan te vragen. Vanuit de 

gemeente is de aanwezigheid van Eerste 

Hulp vaak een voorwaarde voor het 

verlenen van de vergunning.  

 

Werkgroepen: 
Onze vereniging kent diverse werkgroepen 

en veel van onze leden zijn lid van een of 

meerdere werkgroepen. 

Dit kan voor korte of langere duur zijn 

geheel afhankelijk van de behoefte van 

onze leden. 

De werkgroepen zijn: 

Docenten: 
Dit is een groep van gecertificeerde kader 

instructeurs die les kunnen en mogen 

geven op het gebied van Eerste hulp. 

Zij verzorgen onze cursus en 

oefenavonden, daarnaast volgen zij zelf 

ook regelmatig cursussen en oefenavonden 

in de kader kring. 

 

Lotus: 
Ook dit is een groep van gecertificeerde 

mensen. Zij hebben de cursus LOTUS 

(Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van 

Slachtoffers) gevolgd. Deze mensen zijn 

getraind om een ongevalsituatie zo echt  

mogelijk uit te beelden. 

Door de hulp van deze mensen kunnen wij 

op een realistische manier de lessen 

verzorgen. 

 

Lesbegeleidingsgroep: 
Om tijdens de herhalingsavonden 

voldoende aandacht te kunnen geven aan 

de leden worden de docenten ondersteund 

door een groep ervaren EHBO’ers. 

 

Jeugd: 
Wij zijn er trots op dat we al meer dan 20 

jaar de cursus Jeugd EHBO geven aan de 

kinderen van groep 8 van alle Mierlose 

basisscholen. Deze lessen worden verzorgd 

door een groep enthousiaste leden. 

 


