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Hulpverlening: 
Al vele jaren verleent EHBO Vereniging 

Mierlo hulp bij diverse activiteiten en 

evenementen. Middels deze folder willen 

wij u inzicht geven in de werkwijze van 

onze vereniging. Door het evenementen 

beleid van de Gemeente Geldrop-Mierlo is 

inzet van eerste hulp bij evenementen vaak 

noodzakelijk. Bij het organiseren van deze 

hulp willen wij u graag van dienst zijn. 

 

Waarom hulpverlening? 
Natuurlijk doet u er als organisatie alles 

aan om uw evenement zo goed en veilig 

mogelijk te laten verlopen. Het is immers 

van groot belang dat uw deelnemers en 

toeschouwers op een verantwoorde manier 

van uw evenement kunnen genieten.  

Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan 

is het goed dat u op ervaren eerste 

hulpverleners kunt terug vallen. 

 
Wat mag u van ons verwachten. 

Door het inzetten van hulpverleners van 

EHBO Vereniging Mierlo bent u verzekerd 

van deskundige hulp ter plaatse.  

Onze mensen zijn goed opgeleid en worden 

continue bijgeschoold op het gebied van 

eerste hulp. Vanzelfsprekend zijn zij 

uitgerust met voldoende middelen om 

verantwoorde eerste hulp te kunnen 

verlenen. Tevens beschikken wij over een 

goed uitgeruste caravan voor 

ondersteuning van grote evenementen. 

Ook inzet van een Automatische Externe 

Defibrillator (AED) is hierbij mogelijk. 

 

 

 

Hoe de hulpverlening aan te 
vragen. 
De meeste evenementen of activiteiten 

hebben een lange voorbereidingstijd. 

Sommige evenementen keren jaarlijks 

terug. Daarom is de inzet van 

hulpverlening ook al in een vroeg stadium 

bekend. In verband met de organisatie 

onzerzijds, vragen wij u om minimaal 8 

weken voor aanvang van een evenement 

een aanvraag in te dienen anders kunnen 

wij u niet garanderen dat we voldoende 

hulpverleners kunnen inzetten.  

 

De aanvraag kan via email 

hulpverlening@ehbo-mierlo.nl  

of via postbus 31, 5730 AA Mierlo 

plaatsvinden. 

 

Na aanvraag ontvangt u van ons een 

bevestiging en een overzicht van de 

onkosten voor het verzorgen van de 

hulpverlening.  

 

Tevens maken wij u er op attent dat binnen 

de gemeente Geldrop-Mierlo het voor vele 

evenementen verplicht is een vergunning 

aan te vragen, waarin o.a aangegeven 

wordt of en hoeveel hulpverleners u moet 

inzetten. 

 

Wat verwachten wij van u 
Een centrale overzichtelijke locatie voor 

onze mensen. Een duidelijk aanspreekpunt 

binnen uw organisatie gedurende de duur 

van het evenement. De vergoeding welke 

wij u berekenen is uitsluitend voor de 

materialen en onkosten van de vereniging. 

 

Onze mensen staan geheel vrijwillig tot uw 

beschikken en wij vragen u derhalve een 

goede verzorging van onze hulpverleners. 

De hulpverlening is er voor de begeleiding 

van uw evenement en verzorging van 

eventuele slachtoffers ter plekke. Zij zijn 

niet verantwoordelijk voor eventueel 

transport van slachtoffers. 

En natuurlijk een tijdige aanvraag.  
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