
ANBI 

EHBO Vereniging Hoogeveen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich inzet voor het 

algemeen belang. Bij een schenking of nalatenschap hoeft de Vereniging geen erf- of schenkbelasting 

te betalen. Daarnaast mogen donateurs hun giften aan de Vereniging aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting (zie ook Algemeen nut beogende instellingen (belastingdienst.nl)).  

Op deze pagina zijn de gegevens gepubliceerd die door de Rijksoverheid verplicht zijn gesteld voor 

ANBI’s.  

Doel 

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.  

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt 

gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;  

b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te 

vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met 

bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening; 

c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;  

d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.  

e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

De EHBO Vereniging Hoogeveen organiseert ieder jaar herhalingslessen voor alle leden die 

beschikken over een EHBO diploma van het Oranje Kruis. Op deze manier wordt het niveau van de 

leden op peil gehouden en wordt door de instructeurs gekeken of de leden nog aan de competenties 

voldoen die nodig zijn om voor diplomaverlenging in aanmerking te komen. Deze herhalingslessen 

worden gegeven in de periode van september tot en met maart op zowel zaterdagen als avonden.  

Daarnaast biedt de EHBO Vereniging Hoogeveen ook de mogelijkheid aan om een EHBO-diploma van 

het Oranje Kruis te kunnen behalen, waarbij de opleiding door de Vereniging verzorgd wordt. Het is 

tevens mogelijk om na afloop van het behalen van het diploma lid te worden van de Vereniging, om 

zo voor diplomaverlenging in aanmerking te komen. Iedereen ouder dan 16 jaar kan lid worden van 

de Vereniging.  

Ook biedt de EHBO Vereniging Hoogeveen hulpverlening aan bij diverse evenementen en activiteiten 

in en rondom Hoogeveen. Dit wordt door de Coördinator Hulpverlening georganiseerd en leden van 

de Vereniging worden hierbij ingezet.  

Op deze manieren probeert de EHBO Vereniging Hoogeveen zoveel mogelijk mensen te bereiken met 

de EHBO-vaardigheden waarbij de maatschappij een stukje veiliger wordt gemaakt.  

De inkomsten van de Vereniging bestaan uit het innen van contributie van de leden, donaties, 

legaten, erfstellingen en inkomsten van hulpverleningsactiviteiten en het organiseren van 

opleidingen. De bestuursleden ontvangen op geen enkele manier een beloning/inkomsten voor hun 

inspanningen en vervullen de bestuurstaak op vrijwillige basis. Alle inkomsten komen terecht bij de 

EHBO Vereniging Hoogeveen.  

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


Verenigingsgegevens 

Naam  EHBO Vereniging Hoogeveen 

KVK-nummer 40048682 

Adres  kantoorhoudend: Koekoeklaan 28, 7905 HK Hoogeveen 

  locatie herhalingen & opleidingen: MFC De Magneet, Grote Beer 20,  

      7904 LW Hoogeveen 

Telefoon Algemene informatie: Ricardo Diemel: 06-24885393 

E-mailadres info@ehbo-hoogeveen.nl 

Website www.ehbo-hoogeveen.nl 

Bank  ING Bank 

IBAN  NL41INGB0676760716 

BIC  INGBNL2A 

RSIN  816401524 

 

Bestuursleden 

Voorzitter      Dhr. J. Veuger 

Secretaris      Dhr. S.P.B. Achterveld 

Penningmeester    Mw. A. Knol 

Coördinator Opleidingen & Materialen  Dhr. L. Diemel 

Coördinator Hulpverlening   Dhr. J. Veuger 

Coördinator Ledenadministratie & diploma- Dhr. R. Diemel 

verlenging  
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