JAARVERSLAG 2020

Den Haag, januari 2021
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Inleiding

Dit jaarverslag bevat een weergave van de belangrijkste activiteiten van het Prins Hendrik Fonds in
het jaar 2020. De basis hiervan werd in principe gevormd door het jaarplan 2020. Maar vanaf begin
maart werd ook voor het PHF duidelijk dat het lastig zou worden om dat jaarplan te volgen. Toen
werd immers ook in Nederland het Coronavirus als pandemie erkend. De eerste strenge maatregelen
(intelligente lockdown) werden vervolgens op 23 maart 2020 door het kabinet afgeroepen.
Maatregelen die het lastig maakten voor onze opleiders om hun opleidingen te kunnen organiseren.
EHBO en LOTUS zijn immers takken van sport waarbij aanraken tot de kern behoort.
In hoofdstuk 2 wordt allereerst verslag gedaan van het beheer (subsidies, herziening reglementen en
communicatie). In hoofdstuk 3 wordt vervolgens verslag gedaan van de beleidsmatige zaken. Aan de
orde komen met name de werkgroep Opleidingsinstituten, de werkgroep Organisatiestructuur en de
werkgroep Jeugd. Verslaglegging van de financiën vindt plaats in een apart financieel jaarverslag.
Hoofdstuk 4 kijkt zoals gebruikelijk naar de toekomst.
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Beheer

Toegekende subsidies
In 2020 werden ondanks de Corona crisis toch nog 10 EHBO subsidies toegekend. Drie hiervan
werden toegekend aan het begin van het jaar (voorafgaand aan de pandemie) en zes in de periode
mei tot september waarin sprake was van een versoepeling van de lockdown. Eén subsidie werd in
december toegekend vanuit de verwachting dat in 2021 de opleidingen weer zouden starten. In alle
gevallen ging het om het maximale bedrag van € 1.750,-. Er werd slechts één keer subsidie
toegekend voor een opleiding tot LOTUS instructeur. Er werden geen subsidies toegekend t.b.v.
bijzondere projecten of jeugd EHBO.
Alle ontvangers van subsidie werden bericht dat het PHF rekening zou houden met de
(on)mogelijkheden van de opleidingsinstituten - flexibiliteit onder bijzondere omstandigheden. Net
als in 2019 waren ook in 2020 de meeste aanvragen compleet en konden zij direct in behandeling
worden genomen. Gemiddeld genomen ontvingen alle aanvragers binnen een week een bevestiging
van ontvangst en vond de goedkeuring (c.q. afwijzing) binnen drie weken plaats.
Het geplande onderzoek naar een meer aanbod-gestuurde toekenning van subsidies vond vanwege
de Corona-crisis geen doorgang en zal in 2021 weer worden opgepakt.
Tabel 1 – Toegekende subsidies
Soort
Subsidie instructeur EHBO
Subsidie instructeur LOTUS
Subsidies jeugd en overige projecten
Totaal
Tabel 2 – Begrote subsidies
Soort
Subsidie instructeur EHBO
Subsidie instructeur Lotus
Subsidies jeugd EHBO/overige projecten
Totaal

Aantal
10
1
0
11

Subsidie
€ 1.750
€ 1.125
0

Totaal
€ 17.500
€ 1.125
0
€ 18.625

Aantal
12
10

Subsidie
€ 1.750
€ 1.200
€ 2.500

Totaal
€ 21.000
€ 12.000
€ 2.500
€ 35.500

22

Herziening reglementen en formulieren
De in 2019 gestarte herziening van de reglementen (en werkwijze) van zowel de EHBO als LOTUS
werd in 2020 opnieuw ter hand genomen. Geadviseerd door het College van Deskundigen vond er
een grondige revisie van beide plaats. Overbodige regels werden verwijderd, het taalgebruik werd
vereenvoudigd en bovenal werd het inmiddels onpopulaire woord “stipendium” vervangen door
“subsidie”. Begonnen is met het aanpassen van alle bijbehorende formulieren en webpagina’s. Naar
verwachting zal dit traject pas in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.
De geplande enquête over de kwaliteit van onze aanvraagprocedure kon vanwege de Corona geen
doorgang vinden. Omdat de herziening van de reglementen en formulieren vertraging opliep had het
weinig zin om de enquête uit te zetten.
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Communicatie
De structuur van de website werd ook in 2020 verdergaand verbeterd om het vinden van de
benodigde procedures en bijbehorende formulieren te vereenvoudigen.
In het jaarplan 2019 stond vermeld dat er in 2020 een statistische analyse van de website zou
plaatsvinden. Vanwege de Corona is ook deze actie uitgesteld. Statistisch onderzoek heeft immers
weinig zin in een niet statistisch representatief jaar. Zo mogelijk wordt het onderzoek in 2021
gerealiseerd.
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Beleid

Werkgroep Opleidingsinstituten
In 2020 werden eveneens de eerste stappen gezet om ons stelsel van opleiders door te lichten. In de
praktijk waren er nog maar twee van de vijf door ons erkende en op de website gepubliceerde
opleiders actief. Door aanvragers en andere opleiders werd er geklaagd. Er is inmiddels een
werkgroep Opleidingsinstituten opgericht die begin 2021 van start gaat.
Werkgroep Organisatiestructuur
Door het bestuur werd een discussienota over de organisatiestructuur opgesteld. Enerzijds om
eventuele onduidelijkheden in de statuten te ondervangen en anderzijds vanwege de behoefte om
de rol van de Raad van Toezicht te versterken door andere expertises aan te trekken. De
discussienota wordt in het eerste kwartaal van 2021 besproken door een daartoe ingestelde
werkgroep.
Werkgroep Jeugd
Begin 2020 schreef het bestuur een projectplan Jeugd. Doel van het project is om EHBO een
onderdeel te laten worden van elk niveau van opleidingen in Nederland. De vorming van een
werkgroep en de start daarvan zijn door de Corona doorgeschoven naar 2021.
Realisatie van het project wordt geholpen door een in december ontvangen schenking van € 60.000,van de Nederlandse Vereniging van Arts-Docenten in de Eerste Hulp.
Memo brancheorganisatie en SWOT-analyse
Een eerder gestart initiatief om te komen tot een brancheorganisatie werd stopgezet. Het bestuur
constateerde dat er hiertoe nog onvoldoende basis was.
Onderzoek wervingsmogelijkheden
Het voor 2020 geplande onderzoek naar wervingsmogelijkheden werd niet gerealiseerd. Ook hierbij
speelde de Corona-crisis een rol. Een en ander wordt eveneens doorgeschoven naar 2021.
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Blik op de toekomst

Het bestuur heeft in 2020 noodgedwongen door de Corona een versnelling terug moeten schakelen.
Naar verwachting zal het ook in 2021 nog even duren voordat de geplande activiteiten weer in volle
vaart opgepakt kunnen worden. Voorzichtigheid is hierbij wellicht belangrijker dan misplaatst
optimisme. Desondanks hoopt het bestuur in 2021 verdere stappen te kunnen zetten waar het gaat
om de thema’s opleidingsinstituten, jeugd en organisatiestructuur. Ook wordt ingezet op het
afronden van de herziening van de reglementen en de bijbehorende formulieren en webpagina’s.
Een en ander wordt verder toegelicht in het Jaarplan 2021.
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5.1

Bijlagen
Bijlage 1 - Overzicht subsidies 2020
EHBO

LOTUS

1

Hoenderloo

LOTUSkring Actief

2

Gramsbergen

3

Tubbergen

4

Mierlo

5

Kesteren

6

Ulrum

7

Lieshout

8

Uithoorn

9

Sliedrecht

10

Heerde

5.2 Bijlage 2 - Bestuur
Conform artikel 12 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt in het jaarverslag een overzicht van
relevante nevenfuncties van de bestuursleden opgenomen.
Naam
Henk Pijper
Wouter Buwalda
Karel Zuidema

Hoofdfunctie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Relevante nevenfuncties
Voorzitter Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Het bestuur kwam in 2020 één keer fysiek bijeen en vergaderde twee keer digitaal.
5.3

Bijlage 3 - College van deskundigen

Naam
Els Knaapen
Ronald Baars

Relevante nevenfuncties
Instructeur Trainer bij de KNRM en hoofdredacteur van Hulpváárdig
(tijdschrift voor instructeurs EHBO).
Bestuurslid van het BHV-register; Onderwijskundig adviseur van de
Organisatie LOTUS; Bestuursadviseur van de Kon. Ned. Ver. EHBO afdeling Pesse; Instructeur Eerste Hulp bij de Kon. Ned. Ver. EHBO afdeling Pesse; Docent bij de opleiding tot instructeur LOTUS.
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5.4 Bijlage 4 - Raad van toezicht
Conform artikel 3 lid 4 van het huishoudelijk reglement dienen onderstaande gegevens in het
jaarverslag te worden opgenomen. Alleen die nevenfuncties zijn opgenomen die van belang kunnen
zijn voor het functioneren van en de onafhankelijkheid van het PHF. De Raad van Toezicht kwam in
2020 twee keer bijeen.
Naam

Hoofdfunctie

Vertegenwoordigt

Nevenfuncties

Frits Schut

Voorzitter

NVB-BHV

Bestuurslid NVB
Lid CvD persoonscertificatie Kiwa
Auteur BHV boeken
Docent Management Leergang HBHV,
Examinator/Docent/Instructeur BHV

Jan Koetsenruiter

Secretaris

EHBO Noord-Brabant

Voorzitter vereniging EHBO Noord-Brabant
Voorzitter EHBO vereniging Zundert.

Andre Waalderbos

Lid

Organisatie LOTUS

Voorzitter Organisatie LOTUS

Martin Beekman

Lid

NODE

Voorzitter Nederlandse Organisatie Docenten EHBO

Tineke Barendregt

Lid

KNV-EHBO

m.i.v. 23-07-20
Ton van Maanen

KNV EHBO

Wethouder West-Betuwe

Tot 23-07-20
Kees Huikeshoven

Lid

Nationale Bond EHBO

Lid

Nationale Bond voor EHBO

Lid

EHBO Nederland

Lid

EHBO Nederland

Henk Hofsteenge

Lid

EHBO Limburg

Stefan Leijten

Lid

Reddingsbrigade Nederland

Lid

Reddingsbrigade Nederland

m.i.v. 23-07-20
Marijke van Beukering-

Voorzitter Nationale Bond voor EHBO

Huijbregts
Tot 23-07-20
Rob Lange
m.i.v. 23-07-20
Hans Groen in ’t Wout

Voorzitter EHBO Nederland

Tot 23-07-20

Regiovoorzitter VVN
Webmaster EHBO Limburg

Tot 23-07-20
Koen Breedveld
m.i.v. 23-07-20
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